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WSTĘP

Związki siarki i azotu zawarte w kwaśnych opadach oddziałują niekorzystnie 
na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na rośliny. Organizmy roślinne mogą aktywnie 
pochłaniać składniki zanieczyszczeń, co odbija się negatywnie na ich wegetacji i 
w konsekwencji może wpłynąć na wielkość oraz jakość plonów [Dechnik i in. 
IWO, Kiepul, Glabiszewski 1992; Lefohn, Brocksen 1984].

Bardziej złożonym problemem jest oddziaływanie zanieczyszczeń na rośliny 
poprzez glebę, zanieczyszczenia wywołują bowiem zmiany właściwości fiz^ - 
kochemicznych, chemicznych i biologicznych gleb. W  efekcie tego następuje 
proces degradacji środowiska glebowego [Kiepul 1992; Motowicka-Terelak, 
Dudka 1991 ; Tabatabai 1985], który, jak  wskazują nieliczni autorzy [Motowicka- 
Terelak 1993; Stigliani 1988], nie kończy się wraz z zaprzestaniem dopływu 
kwaśnych jonów  pochodzących z zanieczyszczeń.

Celem niniejszej pracy była ocena następczego wpływu trzyletniego stosowa
nia symulowanego kwaśnego deszczu o pH 3,8 i 3,2 w warunkach wapnowania 
dolomitem i bez dolomitu na plonowanie kupkówki pospolitej oraz na zawartość 
w glebie przyswajalnych form P, К  i Mg.

METODYKA BADAŃ

Badania oparto na wynikach ścisłego polowego doświadczenia wegetacyj nego, 
założonego na glebie brunatnej wytworzonej z lessu, o składzie granulometrycz- 
nym pyłu zwykłego. Gleba przed założeniem doświadczenia charakteryzowała się 
lekko kwaśnym odczynem, bardzo wysoką zasobnością w fosfor przyswajalny,
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wysoką w potas i średnią w magnez przyswajalny. Rośliną doświadczalną była 
kupkówka pospolita (Dactylisglomerata  L.) odmiany Motycka, zbierana trzykrot
nie w czasie wegetacji. W latach 1989-1991 w trakcie wegetacji deszczowano 
rośliny symulowanym opadem o zróżnicowanym pH (7,1, 3,8 i 3,2) zgodnie z 
załączonym schematem (tab. 1). Deszczowanie przeprowadzano raz w tygodniu. 
W  ciągu trzech lat wykonano 60 deszczowali, po 20 rocznie. Przy jednokrotnym  
zabiegu wnoszono 12,5 mm opadu, w trakcie jednego okresu wegetacyjnego 250 
mm. Do deszczowania użyto wody o pH 7,1 pobieranej ze studni głębinowej. 
Roztwory o pH 3,8 i 3,2 sporządzano mieszając wodę w odpowiedniej proporcji 
z kwasem siarkowym. Do wapnowania użyto mielonego dolomitu, zawierającego 
ok. 22% CaO i ok. 16% M gO o ogólnej alkaliczności 45% w przeliczeniu na 100% 
CaO. Szczegółową metodykę dotyczącą prowadzenia tej części badań zamiesz
czono w innej pracy autora [Kaczor 1993].

W  czwartym i piątym roku badań ( 1992 i 1993) doświadczenie prowadzono w 
identycznym układzie z wyeliminowaniem deszczowania symulowanym opadem. 
Niniejsze opracowanie obejmuje ocenę wpływu następczego działania sym ulo
wanego kwaśnego deszczu -  w warunkach stosowania dolomitu i bez dolomitu -  
na plonowanie rośliny testowej w drugim roku (1993) od zakończenia deszczo
wania. Po zebraniu trzeciego pokosu trawy w 1993 roku pobierano z każdego 
poletka średnie próby glebowe z dwu warstw 0 -2 0  cm i 20 -4 0  cm. W próbach 
tych oznaczono przyswajalny fosfor i potas według Egnera-Riehma DL oraz 
przyswajalny magnez -  metodą Schachtschabela. W pływ czynników doświad
czalnych na plonowanie kupkówki pospolitej w poszczególnych pokosach i 
ogółem oraz na zawartość przyswajalnych form P, К i Mg w obydwu analizowa
nych warstwach gleby opracowano statystycznie. W obliczeniach statystycznych 
posłużono się metodą analizy wariancji z zastosowaniem półprzedziałów ufności 
T u k ey ’a. W  tabelach 2 i 3 w celu pełniejszej interpretacji wyników -  obok 
zawartości przyswajalnych form P, К i Mg w glebie w dwa lata po zaprzestaniu 
stosowania kwaśnego opadu -  zamieszczono również wartości tych składników 
uzyskane bezpośrednio po trzech latach stosowania deszczowania.

WYNIKI BADAŃ

Następcze oddziaływanie kwaśnego opadu i dolomitu na plonowanie kupków 
ki pospolitej przedstawiono w tabeli 1. Ze statystycznej oceny zmienności plonów 
wynika, że kształtowały się one pod wpływem obydwu czynników uwzględnio
nych w schemacie obliczeniowym (pH deszczu, dawka dolomitu). W ykazano 
również istotność interakcyjnego działania wymienionych czynników. W zależ
ności od obiektu doświadczalnego plon ogólny rośliny testowanej -  kupkówki 
(stanowiący sumę trzech pokosów) mieścił się w przedziale 7 ,1 4 2 -9 ,5 6 4 1 s.m. na 
1 ha.

Następczy wpływ symulowanego opadu zależał od jego  odczynu. W obiektach 
nie wapnowanych stosowanie w I fazie badań deszczu o pH 3,8 wpłynęło na 
niewielki spadek plonu kupkówki pospolitej, mieszczący się w granicach błędu 
statystycznego. Istotna redukcja plonu -  w poszczególnych pokosach jak  również 
w plonie ogólnym -  rośliny testowanej wystąpiła w serii doświadczalnej, w której 
przeprowadzono deszczowanie opadem o pH 3,2. Następcze oddziaływanie tego 
opadu spowodowało 13,5-proc. spadek plonu ogólnego w stosunku do wartości w
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T A B E L A  1. Następcze działanie sym ulowanego kwaśnego deszczu i wapnowania dolomitem  
na plonowanie kupkówki pospolitej ft s.m./ha]

T A B L E  1. The aftcr-cfleet o f  simulated acid rain and liming with dolomite  on the yield  
o f  ordinary cocksfoot ft d.m./ha]

Obiekt*
Treatment

I pokos  
Cut I

II pokos  
Cut II

III pokos  
Cut III

Plon ogólny  
Total yield

SqC lIq

S |C a 0
S 2Ca0
S0Ca,

3,136 2,797 2,321 8,254
3,101 2,720 2,304 8,125
2,843 2,294 2,005 7,142
3,304 3,160 2,497 8,961

S j Ca, 3 ,546 3,226 2,615 9,387
S^Ca, 3 ,414 3,146 2,481 9,041
S()Ca2
S ,C a 0

3,358 3,204 2,576 9,138
3,489 3,424 2,651 9,564

S 9Ca-, 3,469 3,328 2,598 9,395

N IR-LSD p = 0,05
S, Ca 0,108 0,114 0,105 0,202
S x Ca 0,188 0,249 0,182 0,351

* S() -  deszcz о pH 7,1 (± 0,1 ), Sj -  deszcz о pH 3,8 (± 0,05), -  deszcz о pH 3,2 (± 0,05), Ca() -  bez wa
pnowania, Ca -  0,85 t CaO na ha w formie dolomitu (wg 0,5 Rh), Ca  ̂ -  1,7 CaO na ha w formie dolomitu 
(wg 1,0 Hh)
* S() -  rainfall pH 7.1 (± 0.1 ). S , -  rainfall pH 3.8 (± 0.05) S, -  rainfall pH 3.2 (± 0.05), Ca() -  without dolo
mite, Cat -  0.85 t CaO per ha in dolomite (acc. to 0.5 Hh), Ca0 -- 1.7 t CaO per ha in dolomite (acc. to 1.0 
Hh)

obiektach kontrolnych, co w wartościach bezwzględnych stanowi ponad 1 t s.m. 
z 1 ha. W  obiektach, na których stosowano dolomit (Ca,, Ca0), w tej samej serii 
doświadczalnej (S9) rośliny zareagowały tylko niewielkim*”obniżeniem plonu 
ogólnego w odniesieniu do wartości w serii S {. Plon w tych obiektach był jednakże 
wyższy od plonu uzyskanego w serii deszczowanej opadem kontrolnym o pH 7,1
(S0)-

Następczy wpływ dolomitowania na plonowanie roślin zależał od odczynu 
sym ulowanego deszczu i dawki wapna. W  kontrolnych obiektach deszczowanych 
opadem o pH 7,1 istotny wzrost plonu rośliny testowej w stosunku do plonu w 
obiektach bez dolomitu odnotowano w wyniku stosowania obydwu dawek naw o
zu (Ca., Ca0). Nie stwierdzono natomiast statystycznie udowodnionej różnicy 
pomiędzy działaniem obydwu dawek wapna. Największy następczy wpływ na 
plon kupkówki pospolitej uwidocznił się w obiektach traktowanych w I etapie 
doświadczenia opadem o pH 3,2. Zastosowanie w tych obiektach dawki dolomitu 
w edług 0,5 Hh (Ca,) wiązało się ze wzrostem plonu ogólnego niemal o 2 t s.m. 
roślin z 1 ha. W yższa dawka nawozu wapniowego (Ca,) oddziaływała również 
istotnie w stosunku do plonu uzyskanego na poziomie Caj. W  zależności od dawki 
dolomitu zwyżki plonu ogólnego roślin wynosiły w wartościach względnych od 
26% do 31 % w stosunku do wartości plonu ogólnego z obiektów bez wapna 
(S ,C a(}). Uzyskane dane wskazują na wyraźne współdziałanie następczego oddzia
ływania kwaśnego opadu i dolomitu na plonowanie rośliny testowanej.

W ielkość i kierunek zmian w zawartości fosforu i potasu (tab. 2) oraz m agnezu 
przyswajalnego (tab. 3) w glebie zależały od pH opadu, dawki dolomitu i warstwy 
gleby. Niekorzystne oddziaływanie następcze symulowanego kwaśnego opadu o
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T A B E L A  2. Następcze działanie sym ulowanego kwaśnego deszczu i wapnowania dolomitem  
na zawartość fosforu i potasu przyswajalnego w glebie [mg P, К w 1000 g]

T A B L E  2. The after-effect o f  simulated acid rain and liming with dolomite on the content 
o f  available P and К in the soil [mg P, К per 1000 g]

Obiekt*
Treat

Głębokość -  Depth [cm]

ment 0 - 2 0 2 0 -4 0

P przysw. -  avail. К przy su'. -  avail. P przysw. -  avail. К przysw. -  avail.
1 ** 2** 1 2 1 2 1 2

SoCao 73 75 80 75 68 71 64 68
SiCao 65 62 82 79 63 66 66 73
S 2Cao 70 59 54 53 74 72 65 69
SoCai 70 72 76 84 65 69 81 80
S i Ca i 63 70 89 95 65 65 58 57
S2Cai 7cS 81 63 68 84 79 89 82
SoCa2 83 80 72 79 83 80 72 76
S iC a 2 63 65 79 84 66 71 67 79
S 2Ca2 70 88 59 57 70 74 69 77

N IR-LSD p = 0,05
Ca n.i. - n.s. 3,37 4,14 3,40 2,31 3,13 3,26 3,03
S 3,67 3,37 4 ,14 3,40 2,31 3,13 3,26 3.03
S x  Ca 6,36 5,83 7,18 n.i. - n.s. 3,17 5,41 5,64 i

r 
1 

;
 ̂

i

* -  Oznaczenia jak w tabeli 1 -  Explanations as in Table 1
** -  1 -  po 3 latach stosowania symulowanego kwaśnego opadu -  alter 3-year application of  simulated acid 
rain. 2 -  w 2 lata po zaprzestaniu deszczowania -  2 years alter finishing sprinkling.

pH 3,8 i 3,2 wystąpiło w obiektach bez dolomitu oraz głównie w powierzchniowej 
warstwie gleby (0 -20  cm). Zaznaczyło się ono istotnym spadkiem w zawartości 
analizowanych składników. Po dwóch latach od zakończenia stosowania sym ulo
wanego opadu o pH 3,8 (S .C a()) zawartość fosforu przyswajalnego wynosiła 
62 mg P • 1000 g~‘, a o pH 3,2 (S^CaJ -  59 mg P • 1000 g-1. W  porównaniu z 
zawartością tego składnika w obiektach kontrolnych (S()CaQ) w serii S, spadek ten 
wynosił ponad 17%, a w serii S0 ponad 21%. Analogiczny spadek magnezu 
przyswajalnego wynosi odpowiednio 7% i 29%. W przypadku potasu w obiektach 
deszczowanych w I fazie opadem o pH 3,8 nie odnotowano spadku tego jonu, a 
w serii deszczowanej opadem o pH 3,2 obniżenie ilości К  przyswajalnego w yno
siło ponad 32% w porównaniu z wartościami w obiektach kontrolnych. Z porów 
nania ilości przyswajalnych form P, К  i Mg w analizowanych obiektach po 
dwuletnim działaniu następczym symulowanego kwaśnego deszczu z wartościa
mi uzyskanymi bezpośrednio po trzech latach stosowania takiego deszczu wynika, 
iż nastąpił znaczny spadek fosforu w serii S0 oraz magnezu w serii S,. W  
wartościach względnych obniżka ta wynosiła ponad 16% w odniesieniu do fosforu 
i ponad 21 % do magnezu.

W  obiektach dolomitowanych (C ap Ca0) po dwuletnim działaniu następczym 
opadu o pH 3,8 i 3,2 zawartość fosforu Tpotasu przyswajalnego w większości 
obiektów była wyższa niż w obiektach kontrolnych. Zawartość magnezu przysw a
jalnego  była wyższa niemal dwukrotnie w serii Ca. i ponad dwukrotnie w serii 
C a9 w stosunku do ilości Mg. w serii kontrolnej (SQĆa0). Należy podkreślić, że w
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obiektach dolomitowanych -  bez 
względu na pH stosowanego opadu 
-  zawartość P i К, a szczególnie Mg 
przyswajalnego była znacznie w y
ższa w próbach glebowych pobra
n y c h  po  d w u le tn im  d z ia ła n iu  
następczym niż po trzech latach de
szczowania.

W  głębszej warstwie gleby (2 0 -  
40 cm) niekorzystne oddziaływa
nie nas tęp cze  k w aśn eg o  opadu 
wystąpiło tylko w przypadku m ag
nezu. Wyraziło się ono obniżeniem 
zawartości tego jonu od ok. 4% (S .) 
do ok. 1%  (S9) w stosunku do od
p o w ied n ich  zaw artośc i  u zy sk a 
nych bezpośrednio po zakończeniu 
s tosow ania sym ulow anego desz
czu. W arto zaznaczyć, że w serii 
kontrolnej deszczowanej opadem o 
pH 7,1 spadek ten wynosił ok. 8%.
Stosowanie dolomitu -  podobnie 
jak  w przypadku powierzchniowej 
warstwy gleby -  wywarło korzyst
ny wpływ na kształtowanie się za
wartości analizowanych składni
ków. W  znacznej większości prób 
glebowych pobranych z obiektów 
dolomitowanych ilości P, К  i Mg były wyższe w porównaniu z ich zawartością 
s twierdzoną w glebie tuż po zakończeniu deszczowania.

DYSKUSJA

Uzyskane wyniki badań wskazują, że wyeliminowanie stosowania sym ulow a
nego kwaśnego deszczu nie było równoznaczne z zakończeniem jego  negatyw ne
go wpływu na testowaną roślinę. Potwierdza to tezę Stigliani’ego [ 1988], że nawet 
znaczące ograniczenie emisji tlenków siarki w krajach Europy Zachodniej nie 
wpłynie w krótkim czasie w sposób widoczny na poprawę stanu środowiska 
glebowego i roślinnego. Świadczy to również o tym, że szkodliwy wpływ kw aś
nych opadów na środowisko roślinne wiąże się w dużej mierze z oddziaływaniem 
pośrednim poprzez glebę. Bezpośrednim dowodem  na to jest fakt, że w przepro
wadzonych badaniach zwapnowanie gleby w roku zakładania doświadczenia 
całkowicie wyeliminowało spadek plonu roślin w wyniku oddziaływania kw aś
nego opadu. W  obiektach bez dolomitu następcze oddziaływanie sym ulowanego 
kwaśnego deszczu o pH 3,2 i o pH 3,8 zaznaczyło się redukcją plonu suchej masy 
kupkówki pospolitej. Spadek plonów w tych obiektach wynika zatem z pogłębia
jącej się degradacji gleby na skutek następczego wpływu kwaśnego deszczu. 
Degradacja ta -  jak  wskazują uzyskane dane -  przejawia się spadkiem zawartości

T A B E L A  3. Następcze działanie sym ulowanego  
kwaśnego deszczu i wapnowania dolomitem na za

wartość magnezu przyswajalnego w glebie  
[mg M g w 1000 g]

TA B L E  3. The aflcr-cffcct o f  simulated acid rain 
and liming with dolomite on the content 

o f  available Mg in the soil [mg M g per 1000 g]

Obiekt*
Treat
ment

Głębokość -  Depth [cm]
0 - 2 0 2 0 - 4 0
1 ** 9** 1 2

SoCao 63 59 88 81
SiCao 70 55 78 75
SiCao 49 42 73 68
SoCai 93 90 78 81
SiCai 1 12 1 15 75 74
SiCai 10cS 102 75 72
SoCa2 140 136 90 105
S iC a 2 154 148 72 81
S 2Ca2 137 131 88 87

NIR-LSD p = 0,05
S, Ca 3,60 3,76 3,51 3,62
S x  Ca 6,24 6,5 1 6,08 6,27

* -  O/.nac/.enia jak w tab. 1 -- Explanations as in Table 1 
** -  1 -  po 3 lalach stosowania symulowanego kwaśnego 
opadu -  after 3 year application of  simulated acid rain 2 -  
w 2 lata po zaprzestaniu deszczowania -  2 years after fi
nishing sprinkling
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przyswajalnych form fosforu i magnezu w stosunku do ilości tych jonów  ozna
czonych w glebie bezpośrednio po zakończeniu stosowania kwaśnych opadów. 
Jak wskazują wyniki badań terenowych i modelowych [Filipek 1994; M otowicka- 
Terelak, Dudka 1991 ; Tabatabai 1985], zakwaszenie gleby i towarzyszące temu 
obniżenie ilości rozpuszczalnych składników pokarmowych to główny przejaw 
degradacji chemicznej gleb w strefie oddziaływania kwaśnych opadów. Należy 
przypuszczać, że przyczyną spadku plonów rośliny testowanej w obiektach bez 
dolomitu, głównie w serii S0, było obniżenie zawartości przyswajalnego P i Mg. 
W arto nadmienić, że bezpośrednie stosowanie opadu o pH 3,8 w I fazie prow a
dzenia doświadczenia działało stymulująco na plonowanie kupkówki pospolitej 
[Kaczor 1993]. Rośliny z tych obiektów w tym okresie charakteryzowały się 
korzystniejszymi relacjami między zawartością magnezu, potasu i wapnia, co 
wynikało ze wzrostu ilości tych jonów w kompleksie sorpcyjnym gleby. Kwaśne 
opady -  jak  niektórzy wskazują [Lefohn, Brocksen 1984] -  mogą w określonych 
warunkach wpłynąć na niewielki wzrost plonu roślin, najprawdopodobniej w 
wyniku zwiększonego uwalniania się składników ze związków trudno rozpusz
czalnych [Motowicka-Terelak 1989]. Jednakże w dłuższym przedziale czasowym 
jest to niekorzystne, gdyż uwolnione jony stosunkowo szybko przemieszczają się 
do głębszych poziomów gleby.

Zastosowanie dolomitu wpłynęło bardzo korzystnie na poziom omawianych 
składników w glebie, w tym głównie magnezu. W większości obiektów wapno
wanych zawartość magnezu -  na skutek następczego wpływu kwaśnego opadu— 
nie uległa obniżeniu albo wykazywała tendencję rosnącą. Wydaje się, ze wapno 
m agnezow o-w apniow e w formie węglanowej jest najkorzystniejsze do stosowa
nia na glebach, na które oddziałują kwaśne opady.

WNIOSKI

1. Negatywny następczy wpływ symulowanego kwaśnego deszczu, głównie o 
pH 3,2, wpłynął na istotny spadek plonu ogólnego kupkówki pospolitej.

2. Redukcja plonu roślin wynikała z pogorszenia właściwości chemicznych 
gleby, co wyraziło się zubożeniem jej w przyswajalne formy magnezu i fosforu.

3. Zastosowanie dolomitu chroniło glebę przed spadkiem zawartości w niej 
rozpuszczalnych form P, К  i Mg, a w konsekwencji oddziaływało korzystnie na 
plonowanie roślin.
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A. KACZOR

THE AFTER-EFFECT OF SIMULATED ACID RAINS AND  
DOLOMITE ON THE YIELD OF ORDINARY COCKFOOT 

AND ON THE CONTENT OF AVAILABLE PHOSPHORUS, 
POTASSIUM AND MAGNESIUM IN THE SOIL

Departm ent o f  Agricultural Chemistry,  Agricultural University  o f  Lublin

S U M M A R Y

In the m any-year field experiment the after-effect of  simulated acid rainfalls 
on the yield of ordinary cockfoot and on the formation of available phosphorus, 
potassium and magnesium in the soil was determined. The after-effect of rainfall 
especially with pH 3.2 was observed as a considerable decrease of available 
phosphorus and magnesium in the soil. There was caused a decrease of total crop 
o f  ordinary cockfoot by 13.5% compared to the control soil objects. Liming with 
dolomite effectively eliminated the negative influence of the after-effect of acid 
rainfall on the content of available P, К  and Mg in the soil and on the plant crops.
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