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Abstract: The aim of this paper is the presentation of investigation results o f gaseous nitrogen 
oxide emissions obtained during the Field Campaign completed in Falenty on May 17-22nd, 
1999 in scope of 3Frame project COGANOG (Controlling Gaseous Nitrogen Oxide Emissions 
from Grassland Farming Systems). In the campaign investigations were participate the scien
tists from Spain, The Netherlands, Germany, UK and the Falenty IMUZ team from Poland. Two 
long-term grassland experiments (started in 1981) in Janki and Laszczki in Mazowieckie region 
on purpose to study the extended effect of liming have been used as a study area in Field 
Campaign. It was also presented the results of long-term investigation of nitrogen mineraliza
tion made on these experiments.
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WSTĘP

Zagadnienie przemian związków azotu w glebie jest nadal aktualne mimo licznych 
badań. Sprawia to wielość czynników, które wpływają na te procesy. Doświadczenia 
założone w 1981 r. w woj. mazowieckim, z myślą o badaniu następczego wpływu 
wapnowania trwałego użytku zielonego na glebach mineralnych, z biegiem lat stały się 
obiektem badań procesu mineralizacji związków azotu [Sapek, Sapek 1993, Sapek 
1993, 1995, 1996]. Doświadczenia, w których gleby wykazują zróżnicowane pH w
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wyniku długotrwałego oddziaływania różnych dawek jednorazowo zastosowanego 
wapna, na tle nawożenia azotem wykorzystano jako poligon do polowej kampanii 
badawczej, która odbyła się w Falentach, w dniach 17-22 maja 1999 r., w ramach 
Projektu COGANOC (Controlling Gaseous Nitrogen Oxide Em issions from  
Grassland Farming Systems in Europe). Nadrzędnym celem projektu była kontrola 
oraz ilościowa ocena gazowych emisji N20  i NOx (NO + N 0 2) z systemów łąkowych 
w Europie, a ponadto pogłębienie wiedzy o kontroli emisji tych gazów oraz podanie 
propozycji zrównoważonego gospodarowania na tych obszarach w celu redukcji emisji 
tlenków azotu [Oenema, Sapek 2000а].

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie przemian azotu w mineralnych glebach 
trwałego użytku zielonego w świetle uzyskanych wyników badań emisji gazowych 
związków azotu, wykonanych przez międzynarodowy zespołu naukowców w czasie 
kampanii polowej, a także wyników wieloletnich badań mineralizacji związków azotu 
w glebach z doświadczeń łąkowych Zakładu Chemii Gleby i Wody IMUZ w Falentach.

MATERIAŁ I METODY

Opis kampanii polowej
Celem kampania polowej COGANOG w Polsce było zbadanie wpływu wapnowania 

i stosowania nawozów azotowych na kwasowość gleby i gazowe emisje tlenków azotu 
z systemów łąkowych. Ponadto badano wpływ odczynu, formy i dawki nawozu 
azotowego na proces denitryfikacji powodowany przez autotroficzne bakterie 
nitryfikacyjne („nitrifier denitrification,,~ denitryfikacji nitryfikacyjnej). Podczas 
kampanii wykonano również wstępne prace na temat wpływu badanych czynników na 
stężenie izotopu 15N oraz azotu ogólnego w glebie i roślinności. Partnerzy uczestniczyli 
w kampanii z własnym, polowym i laboratoryjnym sprzętem pomiarowym. Zespół z 
IMUZ w Falentach udostępnił oraz przygotował stronę organizacyjną i warsztatową 
badań polowych oraz laboratoryjnych.

Opis doświadczeń
Badania wykonywano na dwóch doświadczeniach, założonych w województwie 

mazowieckim (w rejonie Falent) w 1981 r. na łące trwałej usytuowanej na piasku gliniastym 
mocnym w miejscowości Janki (doświadczenie J) i glinie lekkiej pylastej w miejscowości 
Laszczki (doświadczenie L) (tab. 1). Doświadczenia założono metodą losowanych bloków 
w czterech powtórzeniach. Do badań wykonywanych w ramach kampanii polowej wybrano 
obiekty nawozowe niewapnowane i wapnowane jednorazowo węglanową formą nawozu 
na starcie doświadczeń, (Ca0— bez wapnowania, Caj i Ca2-  wg lHh i 2Hh), nawożone 
azotem w dawkach 120 i 240 kg N • ha~', w postaci saletry amonowej (AN) i saletry 
wapniowej (CN) (tab. 2). Na doświadczeniach stosowano stałe nawożenie fosforem w 
ilości 80 kg P20 . • ha-1 oraz potasem -180  kg K^O • ha-1. Badano warstwy gleby miąższości 
5 cm do głębokości 15 cm. Szczegółowy opis długoletnich doświadczeń zawierają 
wcześniejsze prace [Sapek 1993, Sapek, Barszczewski 2000].



Emisje gazowe i przemiany związków azotu w mineralnych glebach łąkowych. 217

TABELA 1. Charakterystyka gleby (warstwy 0-10 cm) 
z Janek i Laszczek przed założeniem doświadczeń 

(wg Sapek B. [1993])
TABLE 1. Characteristic of soil (0-10 cm soil layer) 
from Janki and Laszczki at the start of experiments in 1981 
(wg Sapek B .[l993])

Metody
Pom iary  em isji gazów 

wykonywano w ciągu kolej
nych 4 dni kampanii polowej, 
z gleb wybranych 8 kombinacji 
naw ozow ych, w 4 pow tó
rzeniach. Pomiary wykonano 
za pomocą instalacji składają
cej się z plastykowych kloszy 
umieszczonych na powierz
chni gleby i połączonych za 
pomocą plastikowych przewo
dów z aparaturą pomiarową 
znajdującą się w polowym 
laboratorium, w skład której 
wchodził fotoakustyczny przy
rząd do analizy emitowanych 
gazów [Yamulki i in. 2000,
Sapek i in. 2002]. Stężenie 
tlenku dwuazotu (podtlenku
azotu) -  N20 , dwutlenku węgla -  C 0 2, oraz tlenu 0 2, w powietrzu glebowym oznaczono 
w warunkach polowych stosując sondę glebową z zestawem elektrod opisaną przez 
Corré i in.[2000]. Pomiary udziału i wydajności procesu denitryfikacji i nitryfikacji, jako 
źródła badanych emisji gazowych, a także procesu denitryfikacji powodowanego przez 
auto troficzne bakterie nitryfikacyjne wykonano w laboratorium w warunkach tlenowych 
i beztlenowych (w obecności acetylenu) [Estavillo i in. 2000, Wrage i in. 2000]. Ocenę 
całkowitych strat azotu z gleby w wyniku emisji gazowych na podstawie pomiaru izotopu 
,5N w próbkach gleby i roślinności pobranych i przygotowanych w czasie kampanii

polow ej w ykonano w
TABELA 2. Obiekty nawozowe doświadczeń Janki i Laszczki 
wykorzystane w badaniach w czasie kampanii polowej 
TABLE 2. Fertilizer objects from Janki and Laszczki experiments 
used in the investigations during field campagne

Właściwości gleby 
Soil properties

Janki
Piasek
gliniasty
mocny
Heavy loamy
sand

Laszczki
Glina
lekka
pylasta
Light silty
loam

pH КС 4,5 4,3
Części -  particles <0,02 mm (%) 18,4 22,4
С (%)org v 7 1,90 3,80
Gęstość objętościowa 1,48 1,27
Bulk density (g • cm 3)
Pojemność wymienna, kationowa 7,8 23,8
CEC (cmol (+) • kg ')
N -  N  (%)og tot v ' 0,15 0,31

Dawka
Dose
N
(kg)

Obiekty niewapnowane 
Not liming objects

Obiekty wapnowane 
Liming objects

AN CN AN CN

120 Ca0N,(AN) Ca0N,(CN) Ca2N,(AN) Ca2N,(CN)

240 Ca0N 2(AN) Ca0N,(CN) Ca2N 2(AN) Ca,N2(CN)

AN -  saletra amonowa -  ammonium nitrate; CN -  saletra 
wapniowa -  calcium nitrate; Ca2 -  dawka wapna wg 2Hh -  lime 
dose according to 2Hh

Katedrze Fizjologii Roślin 
Uniwersytetu w Bayereuth 
[Gebauer i in. 2000].

Oprócz badań emisji tlen
ków azotu w czasie kampanii 
polowej oznaczono również 
zawartość mineralnych form 
azotu (N-NH4 i N -N 03) w 
próbkach  gleby z 5 cm 
warstw do głębokości 15 cm. 
Próbki pobrano z każdego z 
4 powtórzeń opisanych po
wyżej obiektów naw ozo
wych. Do oceny wydajnoś
ci procesu m ineralizacji
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związków azotu w wieloletnich 
badaniach gleb z długoletnich doś
wiadczeń łąkowych stosowano 
metodę inkubacji in situ [Adams, 
i in.1989, Debosz, Vinther 1989]. 
Opis metody i jej wykorzystanie 
zaw ierają w cześniejsze prace 
[Sapek 1996, Sapek, Sapek, Bar
szczewski 2002]. Porównano iloś
ci N-NH4 i N -N 03 uwalnianych 
w procesie mineralizacji w czte
rech terminach: wiosną (I) i po 
kolejnych odrostach (II, III i IV) 
na trzykośnej łące, w próbkach 
gleby pobranych wg metody inku- 
bacji in situ (R) oraz bezpośrednio 
spod roślinności (T), przed zasto
sowaniem nawozu.

Zawartość N-NH. i N-NO,4 3
oznaczono w wyciągu 1% K2S 04 
metodą kolorymetryczną automa
tyczną z molibdenianem amonu. 
Oznaczenia wykonano w próbkach 

gleby pobranych metodą objętościową. Wyniki wieloletnich badań zawartości mineralnych 
form azotu wyrażono w kg • ha“1. Odczyn gleby mierzono potencjometrycznie, w roztworze 
1 mol KC1 • dm-3 [Sapek, Sapek 1997].

Odczyn wierzchniej warstwy gleby 0-10 cm badanych obiektów z doświadczeń w 
1999 r. zawierał się w przedziale od pH 3,3 (Ca0N9-AN, Janki) do pH 7,3 (Ca2N2-CN, 
Laszczki) (tab. 3).

Wyniki badań poddano analizie statystycznej w celu wykazania istotności wpływu 
zmiennych czynników, tj. poziomu wapnowania i odczynu gleby, dawki i postaci nawozu 
azotowego, a także warstwy gleby (głębokość pobrania próbki) na badane emisje gazowe 
oraz na zawartość mineralnych form azotu w glebie.

WYNIKI I DYSKUSJA

Emisje gazowe związków azotu
W badaniach polowych emisji gazowych stwierdzono odmienny wpływ badanych 

czynników na emisję N?0  i NO z gleby. Wykazano istotnie większą emisję N ,0  w 
warunkach mniej kwaśnego odczynu, z gleb uprzednio wapnowanych, czego nie 
obserwowano w przypadku emisji NO (tab. 4). Sprzyjający zmniejszeniu emisji N20  
wpływ kwaśnego odczynu gleby łąkowej wykazano również w badaniach, wykonanych 
na doświadczeniach łąkowych i łąkach produkcyjnych w Falentach [Sapek, Sapek,

TABELA 3. Średnie wartości pHKC] warstwy gleby 
0 - 1 0  cm z obiektów nawozowych doświadczeń 

w Jankach i Laszezkach (maj 1999)
TABLE 3. Average pHKC1 values of 0-10 cm soil layer 
from fertilizer objects on Janki and Laszczki experiments 
(May 1999)

Doświad
czenie
Experiment

Dawka 
Dose 
N (kg)

Obiekty 
niewapnowane 
Not liming 
objects

Obiekty 
wapnowane 
Liming objects

AN CN AN CN

Janki 1 2 0 3,6 4,6 5,7 6,9
240 3,3 5,0 5,1 6 , 8

Laszczki 1 2 0 4,3 5,0 7,0 7,2
240 4,0 5,2 6 , 2 7,3

AN; CN -  jak w tabeli 2 -  as in Table 2;
Obiekty wapnowane (Ca2), jednorazowo, dawką wg 2Hh 
na starcie doświadczeń (1981 r.) -  limed objects (Ca2) -  
lime dose according to 2Hh,used only once at the start of 
experiments (1981); Janki -  4,6 t CaO • ha Laszczki -  
7,4 t CaO • ha 1
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TABELA 4. Wpływ pH gleby na emisję tlenków azotu z gleby doświadczeń w Jankach 
(wg Yamulki i in. 2000 i P. Merino et- aL 2000)
TABLE 4. Effect of soil pH on emissions of nitrogen oxides from the soil on Janki experiments 
(according to S. Yamulki et al. 2000, P. Merino et al. 2000)

Obiekt Emisja tlenków azotu -  Oxide fluxes (g • ha 1 • day 0  po dniach -  after days
nawozowy
Treatment
(pH)

n 2o NO

1 2 3 4 1 2 3 4

Ca0 (4,4) 
Ca2 (5,8)

5,2
18,7**

14,7
31,3

4,3
19,2**

2,7
14 i**

8,5
7,8

15,4
1 1 ,1

16,3
19,1

15,9
1 1 ,1

N,
n 2

2,3
21,7***

1 , 8

44,0*
1 , 0

2 2 ,6 **
-2,9
19 7**

2 , 0

14,0***
3,5

23,1**
2,7

24 i ***
3,2

23,8**

AN
CN

9,6
14,3

16,2
29,8

8 , 6

14,9
5,3

11,5
2 , 1

14 о***
2,9

23.7***
4,2 

2 1 2***
3,0

24,0**

Istotność przy -  Significant at ** P < 0.05, *** P < 0.01 ;
Każdy wynik jest średnią z 4 powtórzeń -  each value is mean of 4 replicates

Pietrzak 2002]. Wykazano istotny wpływ formy saletry na emisję NO, czego nie 
obserwowano w przypadku emisji N70 . Znacznie więcej NO emitowała gleba nawożona 
saletrą wapniową. Stosowanie większej dawki azotu, bez względu na postać saletry, 
istotnie wzmagało emisję obu gazów, nawet nieraz 20-krotnie (tab. 4). Podobną zależność 
wykazali Sapek i współautorzy [2002].

Badania laboratoryjne udziału procesów denitryfikacji i nitryfikacji w „produkcji” N20 , 
w warunkach badanych zmiennych czynników, wykazały dominację procesu denitryfikacji. 
Jest to zgodne z wynikami badań Velthofa [1997]. Nie udowodniono istotności wpływu 
tych czynników (tab. 7). Stwierdzono natomiast istotnie większą emisję N20  z wierzchniej 
warstwy 0-5 cm w porównaniu z warstwą głębszą, 5-15 cm (tab. 8).

Badania stężenia tlenku dwuazotu (podtlenku azotu) -  N20 , dwutlenku węgla -  
C 0 9 oraz tlenu 0 9, w powietrzu glebowym wykazały w przypadku dwóch pierwszych 
gazów tylko niewielkie zróżnicowanie ich stężeń pod wpływem badanych czynników. 
Stężenie tlenu w powietrzu glebowym było podobne jak w otoczeniu (20,5-21,0%) i 
nie różniło się istotnie (tab. 5) [Corrć i in. 2000].

Wyniki badań procesu „denitryfikacji nitryfikacyjnej”. powodowanego przez 
autotroficzne bakterie nitryfikacyjne nie wykazały istotnego wpływu pH, a także 
zawartości jonu NH4+ w glebie na ten proces [Wrage i in. 2000]. Jak sądzi autorka, 
mogło to wynikać z przystosowania się populacji mikroorganizmów do warunków 
danego odczynu w długoletnich doświadczeniach. Badany proces, odkryty przez Ritchic 
i Nicholas [1972] i długo niedoceniany, jest obecnie przedmiotem badań ze względu na 
na emisję N20  w  warunkach oczyszczalni ścieków i produkcji rolniczej.
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TABELA 5. Wpływ pH, formy i dawki nawozu azotowego na produkcję N20  w procesie nitryfikacji 
i denitryfikacji w glebie doświadczenia w Jankach (wg Estavillo i in. 2000)
TABLE 5. Effect of soil pH, form and dose of nitrogen fertilizer on production of N20  from 
nitrification and denitrification processes in the soil of Janki experiment (according to Estavillo et al. 
2000)

Obiekt
nawozowy
Treatment

pH N-N , 0  (mg • m ’ • и

N2Op
całkowita 
produkcja 
total production

N,Od
denitryfikacja
denitrification

N2On
nitryfikacja
nitrification

(N20  + N2)d 
denitryfikacja 
denitrification

0-5 cm soil layer

Cao 4,1 76,7 43,3 33,4 61,4
Ca2 5 7*** 8 6 , 0 42,2 43,8 69,8
AN 4,1 69,4 39,9 35,4 58,0
CN 5 6 *** 92,7 51,6 41,0 72,5
N , 4,9 50,5 28,5 2 2 , 0 59,5
n 2 4,8 116,2 59,3 57,0 72,0

5-15 cm soil layer

Cao 4,1 1 2 , 6 7,4 5,2 1 0 , 6

Ca2 ^ 4*** 5,1 1 2 , 8 -7,7 28,6
AN 4,7 14,3 11,5 2 , 8 14,7
CN 5 7*** 3,3 8,7 -5,4 24,5
N, 5,3 13,9 1 0 ,6 * 3,3 29,0
n 2 5,1 3,7 9,6 -5,9 1 0 , 2

Każdy wynik jest średnią z 4 powtórzeń -  each value is mean of 4 replicates
*** p < 0 . 0 0 1

TABELA 6 . Średnie wartości całkowitej produkcji podtlenku azotu -  N2Op, uwolnionego w 
procesie denitryfikacji -  N2Od i nitryfikacji -  N2On oraz całkowitej produkcji w wyniku 
denitryfikacji (N20  + N2)d (wg Estavillo i in. 2000)
TABLE 6 .Mean values of total nitrous oxide production -  N2Op, in the denitrification -  N2Od 
and nitrification process -  N 2On, and total production by denitrification -  (N20  + N2)d 
(according to Estavillo et al. 2000)

Warstwa
Layer
(cm)

N-N20  (mg • m 2 • h 1)

N2Op 
całkowita 
produkcja 
total production

N2Od
denitryfikacja
denitrification

N2On
nitryfikacja
nitrification

(N20  + N2)d 
denitryfikacja 
denitrification

0-5 81,0 ± 157,8*** 42,8 ± 65,0*** 38,2 ± 127,6 65,3 ± 90,0
(19,4) (10,3) (9,2) (15,7)

5-10 8 , 8  ± 17,2 10,1 ± 15,2 1 , 2  ± 2 2 , 6 19,6 ±40,3
(2 , 1) (2,4) (-0,3) (4,7)

Liczby w nawiasie -  emisja w g N- ha 1 • dzień 1 -  Numbers in bracket -  emission 
in g N • ha 1 • day *** p < 0,001
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TABELA 7. Wpływ pH, formy i dawki nawozu azotowego na stężenie N20 , C 0 2 oraz 0 2 

w glebie z doświadczenia w Jankach (wg Corré i in. 2000)
TABLE 7. Effect of soil pH, form and dose of nitrogen fertilizer on concentration 
of N 20 , C 0 2 and 0 2 in the soil on Janki experiment (according to Corré et aL 2000)

Gazy -  gases Obiekty nawozowe -  treatments

Ca0 Ca2 AN CN N, n 2

N 20,ppbv 396 abcd 312 ab 343 abc 362 abed 367 abc 337 abc

C 0 2, ppmv 1640 bc 1830 с 1630 с 1830 c 1710 bc 1750 с

0 2, (%) 20.5-21.0, ni -  ns

ni -  nie istotne, ns -  not significant

Wyniki badań z zastosowaniem izotopu 15N wykazały, iż długotrwałe straty azotu w 
drodze emisji NH3, N2, N20  i NOx z gleby doświadczenia w Jankach są małe [Gebauer 
i in. 2000]. Wniosek jest zgodny 
z globalnymi obserwacjami z 
ostatnich 30 lat, które wykazały 
tylko minimalne straty azotu z 
systemów łąkowych, lecz tylko 
kośnie użytkowanych [Oenema,
Sapek 2000a, b].

Wyniki badań z kampanii polo
wej wykazały, że w zależności od 
odczynu dawki i formy nawozu 
azotowego, średnia emisja N20 , 
z ubogiej w próchnicę i minerały 
ilaste gleby doświadczenia J wy
niosła, po przeliczeniu, od ok. 0,4 
do 9,5 kg N • ha-1 • rok-1, a z 
bardziej zwięzłej i bogatszej w 
próchnicę gleby doświadczenia L 
od około 1 do 60 kg N • ha-1 • 
rok-1 [Oenema, Sapek, 2000].
Należy zwrócić uwagę, że śred
nie wyniki emisji dotyczą pomia
rów, które odbywały się w końcu 
maja, w okresie największego 
nasilenia emisji. Wykonane po raz 
pierwszy w Polsce, w warunkach 
polowych na dużą skalę, badania 
na produkcyjnych użytkach zielo
nych w rejonie Falent wykazały,

TABELA 8 . Wpływ pH gleby na zawartość mineralnych 
form azotu w glebie z doświadczeń w Jankach i Laszczkach 
(wg Sapek i in. 2000)
TABLE 8 . Effect of soil pH on the content of mineral 
nitrogen forms in the soil on Janki and Laszczki experiments 
(according to Sapek et al. 2000)

Warstwa 
gleby 
Soil layer 
(cm)

Obiekty
nawozowe
Treatments

pH (mg • dm 3 gleby 
-  of fresh soil)

n - n h 4 N -N 0 3

Janki

0-5 Ca0 4,1 18,6 32,6
Ca2 5,6** 14,0** 28,2

5-10 < 4 4,0 9,0 16,8
Ca2 6 ,2 ** 4 9** 18,8

10-15 Ca0 4,1 5,2 9,5
Ca2 6,5** 2,5** 8,9

Laszczki

0-5 Ca0 4,6 15,7 33,2
Ca2 6,5** 1 0 ,0 ** 4 9  1**

5-10 Ca0 4,6 3,6 18,3
Ca2 6,9** 1 5** 28,1**

10-15 Ca0 5,1 2 Д) 1 0 , 1

Ca2 7,0 0,82** 1 1 , 2

N = 32, ** -  istotne przy -  significant at P< 0.001
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że emisja N20  w ciągu całego sezonu wegetacyjnego mieściła się w granicach 1,6-
6,3 kg N • ha“1 • rok-1, a największa jej intensywność była w okresie pierwszego i 
drugiego odrostu runi łąkowej [Sapek & Sapek, Pietrzak 2002]. Jak wynika z badań 
Velthofa [ 1997], ta emisja z użytków zielonych na glebach lekkich kośnie użytkowanych 
wynosi średnio około 2,7 kg N • ha 1 • rok"1 przy stosunkowo dużej dawce azotu -  313 
kg N -h a1. Oenema [2000] oszacował emisję N20 , z nawożonych gleb lekkich w 
granicach 3,0-5,0 kg N • ha-1 • rok"1. Dla porównania, całkowita emisja tego gazu z 
użytków rolnych w Polsce w 1999 r., oceniona przez Mercika i Moskala [2002], wyniosła 
20,14 tys ton, co odpowiada 1,09 kg N • ha-1.

Obliczona podobnie jak  N20 , emisja NOx była znacznie mniejsza i mieściła się 
w granicach 0,4-5,0 kg N • ha-1 • ro k '1 z gleby doświadczenia J i 0,2-12,6 kg N • 
ha-1 • rok"1 z gleby doświadczenia L. Oszacowana emisja tego gazu z gruntów 
ornych w Polsce w 1996 r. wyniosła 20 tys. ton N-NOx [Stohl A. i in. 1996]. 
Przyjmując, że areał gruntów ornych wynosi 14 min ha, to średnia roczna emisja 
NOx z tych użytków wynosi ok. 1,4 kg N-NOx ■ ha"1 • rok"1. Gdyby emisja tego 
gazu była podobna z użytków zielonych, których jest około 4 min ha, to tę emisję 
można by oszacować na ok. 0,4 kg. N-NOx • ha" • rok-1. Zmierzone w czasie kam
panii polowej większe wartości emisji są zrozumiałe z uwagi na termin wykonanych 
pomiarów -  ostatnia dekada maja, kiedy obserwuje się wzmożone emisje gazowe 
[Sapek & Sapek, Pietrzak 2002].

Mineralizacja związków azotu w  glebie

Poza badaniami gazowych emisji związków azotu, w czasie kampanii polowej 
oceniano również wpływ zmiennych czynników doświadczeń na zawartość mineralnych 
form azotu w glebie. Na obydwóch doświadczeniach, poza jednym wyjątkiem, wykazano 
istotnie większe wartości pH badanych warstw gleby wapnowanej w 1981 r. Ponadto 
udowodniono większe zawartości N-NH4 w glebie z niewapnowanych obiektów, gdzie 
pH mieściło się w przedziale 4,1-5,1 (tab. 4). We wcześniejszych badaniach na tych 
doświadczeniach wykazano również wpływ kwaśnego odczynu gleby sprzyjający 
większemu udziałowi amonowej formy azotu w glebie [Sapek 1995, 1996].

Dodatni wpływ mniej kwaśnego odczynu gleby na zawartości N -N 03 udowodniono 
tylko do głębokości 10 cm na doświadczeniu L, na glebie bogatszej w próchnicę i 
minerały ilaste w porównaniu z doświadczeniem J (tab. 1 i 4) [Sapek i in. 2000]. 
Przedstawione w pracy średnie dla lat 1995-2001 wyniki badań wydajności mineralizacji 
związków azotu w glebie z omawianych doświadczeń (R), wykazały przewagę 
zawartości uwalnianego w tym procesie N -N 03 (107-160 kg • ha"1) w porównaniu z 
N-NH4 (8-42 kg • ha"1). W tym samym czasie w glebie, z której rośliny pobierały azot 
i na która oddziaływał opad atmosferyczny (wymywanie), te zawartości były mniejsze, 
lecz ilościowy stosunek tych dwóch form azotu był podobny (tab. 9). Wykazano istotny 
wpływ postaci saletry (AN i CN) oraz odczynu gleby (obiekty wapnowane i 
niewapnowane), lecz tylko w przypadku N-NH4. Obserwowano tendencję większej 
zawartości N -N 03 tylko w glebie wapnowanej na doświadczeniu J (tab. 9). Można 
sądzić, że brak statystycznie udowodnionych różnic wpływu badanych czynników na
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TABELA 9. Średnie zawartości azotu azotanowego (N-N 03) i amonowego (N-NH4) w 
glebie (0-10 cm warstwie) z obiektów nawozowych doświadczeń w Jankach i Laszezkach 
w latach 1995-2001 ; porównanie zawartości azotu w glebie po inkubacji in situ (R) oraz 
spod roślinności (T)
TABLE 9. Mean values of nitrate (N -N 03) and ammonium (N-NH4) nitrogen content 
in the soil (0-10 cm layer) from fertilizer objects on Janki and Laszczki experiments 
in 1995-2001 ; comparison of nitrogen content in the soil from in situ incubation (R) and 
under the vegetation (T)

Doświad
czenie
Experiment

Forma N 
Form of 
N

Rodzaj 
próbki 
gleby17 

Kind of 
sample17

kg • ha 1

AN CN Ca0 Ca2

Janki N-NO, R 156,0 158,1 149,1 164,9
N-NH,4 42,3 16,0* 37,5 2 0 ,8 *

N-NO, T 1 2 1 , 8 117,7 1 1 2 , 2 127,3
N-NH,4 35,3 16,7* 34,0 18,0*

Laszczki N-NO, R 145,4 144,0 148,8 140,6
n - n h 4 16,7 8,5* 15,4 9,9*

N-NO, T 115,0 107,5 111,9 110,5
n - n h 4 13,6 9,7* 15,9 7,4*

'Istotność wartości F, * przy P < 0,005 dotyczy porównania AN-CN oraz Ca0-Ca2.; 
significance of F value at * P < 0.005, the comparison concerns AN-CN and Ca0-Ca2 

AN -  saletra amonowa -  ammonium salpetre, CN -  saletra wapniowa— calcium salpetre 
Ca0 -  obiekty niewapnowane -  not limed treatments; Ca2 -  obiekty wapnowane dawką 
wg 2Hh -  limed treatments with dose according to 2Hh

zawartość w glebie N -N 03 wynika ze znacznej zmienności zawartości azotanów w 
glebie, wynikającej ze zmienności warunków glebowych w ciągu roku, które sprzyjają 
obecności jednej lub drugiej formy azotu mineralnego. Należy tutaj zaznaczyć, że 
pojedynczy wynik w danym roku jest średniąz 16 powtórzeń (4 próbki gleby z każdego 
obiektu nawozowego w 4 powtórzeniach). W badaniach procesu mineralizacji duża 
liczba powtórzeń jest konieczna z uwagi na znaczną zmienność przemian azotu 
towarzyszącą procesom amonifikacji, nitryfikacji oraz immobilizacji (współczynnik 
zmienności w granicach od kilkunastu do ponad stu procent) [Sapek, 1999].

Wykazano istotny wpływ terminu, w którym badano proces mineralizacji (terminu 
pobrania próbki). Proces ten przebiegał z największą wydajnością w okresie pierwszego 
i drugiego odrostu roślin (terminy II i III) (rys. 1). Największą wydajność mineralizacji 
w tym okresie, zwłaszcza na przełomie kwietnia i maja, wykazano również na innym, 
długoletnim doświadczeniu łąkowym w Falentach [Sapek & Sapek, Barszczewski 2002]. 
Sezonową zmienność występowania maksymalnych zawartości N -N 03 w glebie 
wykazali, między innymi, Papini i in [1996]. Zawartości zarówno N -N 03 jak i N-NH4 
w próbkach gleby pobranych w terminie II i III były podobne i istotnie różniły się od 
takich zawartości oznaczonych w próbkach z terminów I i IV, tj. pobranych wiosna i
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RYSUNEK 1. Średnic zawartości azotu azotanowego (N -N 03), amonowego, (N-NH ) i sumy azotu 
mineralnego (N-min) w 0-10 cm warstwie gleby z obiektów nawozowych doświadczenia w Laszczkach 
w latach 1995-2001. Próbki gleby pobrane w czterech terminach : I -  wiosnąprzed ruszeniem wegetacji, 
II -  po pierwszym odroście runi, III -  po drugim odroście runi, IV -  po trzecim odroście runi. R -  
wydajność mineralizacji w warunkach inkubacji in situ, T -  zawartość azotu w glebie spod roślinności, 
(R-T) -  różnicowa wydajność mineralizacji
FIGURE 1. Mean values of nitrate (N-NO ), ammonium (N-NH ) and sum of mineral nitrogen content 
(N-min) in 0-10 cm soil layer from the fertilizer objects on Laszczki experiment in 1995-2001. The 
soil sampling taken in four terms: I -  in the spring, before the start o f vegetation, II -  after the 1st regrow 
o f sward, III -  after the 2nd regrow o f sward, IV -  after the 3th regrow o f sward. R -  mineralization 
efficiency in the cases o f in situ incubation, T -  nitrogen content in the soil under the vegetation, (R-T) -  
differential mineralization efficiency
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TABELA 10. Porównanie zawartości azotu mineralnego (N-min = N -N 0 3 + N-NH4) w glebie z 
czterech terminów pobrania próbki po inkubacji "in situ" (R) oraz spod roślinności (T) 
na doświadczeniach w Jankach i Laszezkach
TABLE 10. Comparison of mineral nitrogen content (N-min = N -N 0 3 + N-NH4) in the soil from four 
terms of soil sampling after "in situ" incubation (R) and under the vegetation (T)

Doświadcz.
Experiment

Forma N 
Form of N

Rodzaj próbki gleby 
Kind of sample

N-min (kg • 
sampling

ha-1) w terminach -  in terms of

I II III IV

Janki N-min R** 32,4b 55,8a 58,3a 39,7b
j** 24,2b 46,1a 46,0a 29,5b

A N-min 8 , 2 9,7 12,3 1 0 , 2

Laszezki N-min R** 29,0b 44,8a 48,34a 35,1b
y* 24,5a 32,0a 38,4b 28,0a

A N-min 4,5 1 2 , 8 9,9 7,1

Ocena różnic N-min między terminami I-IV na podstawie testu istotności Tukeya— estimation of N-min 
differences between the sampling terms on the base of the Tukey test of significance; 
istotne przy -  significant at: * P< 0.005; **p< 0.001

po trzecim odroście (rys. 1). Jak wskazują wyniki, sumaryczna wydajności mineralizacji 
związków azotu (amonifikacji i nitryfikacji) w ciągu roku była większa w glebie z 
doświadczenia J niż z doświadczenia L (tab. 10).

Obliczona tzw. różnicowa wydajność mineralizacji (R-T) zarówno dla N-NH4 i 
N -N 03, jaki i dla ich sum y-N-m in, może być przybliżonym wskaźnikiem ilości azotu 
uwolnionego w procesie mineralizacji w badanym terminie. Tę ilość azotu mineralnego 
pobrała roślina lub mogła ona ulec wymyciu w głąb profilu gleby. W doświadczeniu J 
jest to około 8 kg • ha-1 w okresie od jesieni do wiosny i początku wegetacji oraz około 
12 kg • ha-1 w okresie drugiego odrostu runi (termin III) (tab. 10). W doświadczeniu L 
różnicowa wydajność mineralizacji związków azotu była największa w okresie 
pierwszego odrostu runi (termin II) i wyniosła średnio 12,8 kg N-min • ha-1, co może 
wynikać z korzystniejszych warunków glebowo-wilgotnościowych na terenie tego 
doświadczenia (tab. 10).

WNIOSKI
1. W warunkach kośnego użytkowania łąki trwałej na lekkiej glebie mineralnej wyka

zano istotne zmiany w uwalnianiu mineralnych form azotu -  N-NH4 i N -N 03 w 
glebie, którym towarzyszy emisja gazowych form azotu. Straty N w wyniku emisji 
są niewielkie.

2. Wykazano tylko nieznaczny wpływ zmian pH gleby, w zakresie 3,8-7,6, na emisję N20  
i NOx. Natomiast dawka i forma nawozu azotowego miała na nią istotny wpływ. Emisja 
obu gazów zwiększała się proporcjonalnie w większym stopniu niż dawka azotu. Nawo
żenie saletrą wapniową sprzyjało emisji N20 , saletrą amonową emisji NO^.
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3. W zależności od pH gleby, formy stosowanej saletry i właściwości gleby nawożonej 
240 kg N • ha-1, średnia roczna ilość mineralnej formy azotu, uwalniana w ciągu 
roku w warunkach inkubacji in situ w glebie łąki trwałej, kośnie użytkowanej, mie
ściła się w granicach od około 130 do 210 kg N ■ ha“1 • rok-1.

4. W składzie azotu mineralnego w glebie dominowała forma azotanowa, a bardziej 
kwaśny odczyn gleby i nawożenie saletrą amonową sprzyjało większemu udziałowi 
formy amonowej.

5. Różnicowa wydajność mineralizacji wyznaczona z różnicy azotu uwolnionego w 
warunkach inkubacji in situ i oznaczonego w glebie spod roślinności może być 
przybliżonym wskaźnikiem oszacowania tej ilości azotu, której źródłem jest wyłącz
nie proces mineralizacji organicznych związków azotu.

6. Z uwagi na znaczną zmienność przemian związków azotu w glebie, towarzyszącą 
procesom amonifikacji, nitryfikacji oraz immobilizacji, przy oznaczeniach mineral
nych form azotu jest niezbędna duża liczba powtórzeń.
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