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A bstract: The objective o f  the presented study was prelim inary estim ation o f the chem ical 
com position o f  soil-ground w aters from fields under intensive fertilization w ith fluid mineral 
fertilizers alone. D osages o f  nutrients were as follows: NPK from 270 to 320 (w inter wheat), from 
350 to 400 (w inter rape) and from 300 to 350 kg • ha"1 (maize). The w ater sam ples were taken at 
two sam pling tim es -  in spring and autumn. The reaction o f the w aters analysed fell w ithin the 
range recom m ended for drinking water. The levels o f  nitrates determ ined in the spring w ere 
notably higher than the content o f  those ions found in the autum n analyses. N otew orthy is the 
exceptionally low content o f phosphates -  both in relation to drinking w ater standard and to the 
monitoring studies. The content levels o f  the other cations and anions analysed fell w ithin the 
range o f  perm issible values recom m ended for drinking and household water.
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WSTĘP

Obecnie coraz większe znaczenie przywiązuje się do strat składników pokarmowych 
z agroekosystemów. M iarą tych strat są ilości składników wymywanych z gleby i 
przenikające do wód podziemnych, w tym wód glebowo-gruntowych. Skład chemiczny 
wód glebowo-gruntowych może być nie tylko wskaźnikiem strat składników pokarmo
wych z ekosystemu, ale może również świadczyć o ich wykorzystaniu przez rośliny. 
Badania nad składem chemicznym wód gruntowych rozpoczęto w Polsce dopiero na 
początku lat siedemdziesiątych, albowiem w tym okresie nasiliły się zagrożenia związane 
z intensyfikacją rolnictwa, głównie ze stosowaniem dużych dawek nawozów. Większość 
dotychczasowych badań jakości wód glebowo-gruntowych dotyczyła oddziaływania na 
środowisko nawozów naturalnych i mineralnych stałych [Duer i in. 2001; Fotyma M., 
Fotyma E. 1998; Igras J. 2000, 2004].
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W ostatnich latach coraz powszechniej wprowadza się do praktyki rolniczej płynne 
nawozy mineralne. Stosowanie tych nawozów wymaga zatem badań i oceny skutków 
ich oddziaływania na środowisko glebowe, w tym także na stężenie składników 
mineralnych w wodach glebowo-gruntowych, które stanowią początek szlaku migracji 
składników pokarmowych w ekosystemie.

Celem badań było dokonanie oceny jakości wód glebow o-gruntow ych z pól 
nawożonych wyłącznie mineralnymi nawozami płynnymi przy wykorzystaniu kryteriów 
przyjętych dla wód podziemnych.

MATERIAŁY I METODYKA

Badania prowadzono w latach 2004-2006 w Gospodarstwie Doświadczalnym Instytutu 
Nawozów Sztucznych w Goczałkowie, w którym od kilku lat wdrażany jest system 
nawożenia wszystkich roślin uprawnych nawozami płynnymi. Stosowany system nawo
żenia płynnego obejmował: wieloskładnikowy nawóz zawiesinowy typu NPK stosowany 
przedsiewnie o formule 1-3-4 i zawartości składników N-P 0 5-K O =3,0-9,5-12,5 
oraz roztwory saletrzano-mocznikowe RSM o zawartości N 2Ś i 32%, stosowane w 
formie oprysków. Pod uprawiane rośliny zastosowano następujące dawki składników 
pokarmowych:

-  pszenica ozima -  NPK od 270 do 320 kg • ha-1, w tym 150-200 kg N • ha-1,
-  rzepak ozimy -  NPK od 350 do 400 kg • ha-1, w tym 200-240 kg N • ha-1,
-  kukurydza -  NPK od 300 do 350 kg • ha-1, w tym 160-200 kg N • ha-1,
Badania prowadzono na glebach brunatnoziemnych wytworzonych z pyłów ilastych,

zaliczanych głównie do klasy Ilia i Illb. Charakteryzowały się one odczynem od słabo kwaśnego 
do obojętnego, dominowała w nich wysoka zawartość fosforu i potasu oraz średnia magnezu.

Próbki wody glebowo-gruntowej z rowów melioracyjnych znajdujących się na obrze
żach pól pobierano w dwu terminach: w terminie wiosennym, tj. przed ruszeniem wegetacji 
roślin oraz w terminie jesiennym, po zbiorze roślin. W pobranych próbach oznaczano: pH 
metodą potencjometryczną, sód i potas metodą emisyjnej spektrometrii płomieniowej, 
magnez metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej, wapń metodą miareczkową z EDTA, 
siarczany metodą turbidymetryczną, chlorki metodą argentometryczną, fosforany, azot 
azotanowy i amonowy metodą spektrofotometryczną.

Ocenę jakości wód glebowo-gruntowych przeprowadzono zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 32, poz. 284).

WYNIKI I DYSKUSJA

Skład chemiczny pobieranych próbek wody z pól produkcyjnych nawożonych 
nawozami płynnymi przedstawiono jako wartości średnie z trzech lat badań (rys. 1). Odczyn 
badanych wód mieścił się w przedziale od 6,4 do 7,2 pH. Najwyższe wartości pH wykazywały 
próbki wody pobrane jesienią z pól obsianych kukurydzą (średnio 7,2). Taki zakres wartości 
odczynu badanych wód jest cechą korzystną, ponieważ spadek pH wody poniżej 5,5 powoduje 
zwiększenie zawartości wolnych jonów glinu, które w większych ilościach mogą działać 
szkodliwie na rośliny i mikroorganizmy glebowe [Sapek 1998].

Rozkład stężenia N -N 03 w wodzie glebowo-gruntowej był wyraźnie zróżnicowany 
Ilości azotanów oznaczone w okresie wiosennym wynosiły od 14,2 do 24,3 mg • dm-3, a 
w okresie jesiennym mieściły się w zakresie od 11,1 do 13,4 mg • dm-3. Uważa się, że 
wysoka zawartość azotu azotanowego wiosną pochodzi głównie z niewykorzystanego
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RYSUNEK 1. Skład mineralny wód glebowo-gruntowych z pól pod uprawą pszenicy ozimej (a), 
rzepaku ozimego (b) i kukurydzy (c)
FIGURE 1. Mineral composition of ground waters from the fields o f winter wheat (a), winter rape (b) 
and maize (c)
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azotu wprowadzonego z nawozami mineralnymi do gleby oraz mineralizacji glebowej 
substancji organicznej [Duer i in. 2001]. W okresie wiosennym w wodach z pól obsianych 
pszenicą i kukurydzą stwierdzono zawartość azotanów o ok. 30% większą, a z pól 
obsianych rzepakiem dwukrotnie większą niż w wodach pobranych jesienią po zbiorze 
roślin. Niższa zawartość azotanów jesienią jest zjawiskiem korzystnym, gdyż w dużej 
mierze ogranicza nie tylko wymywanie tego składnika w głąb profilu glebowego, ale 
również przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia wód glebowo-gruntowych. 
Stwierdzone ilości N -N 03 w wodzie gruntowej według kryteriów Dyrektywy [Council 
Directive 1991 ] przekraczały dopuszczalne stężenia tego jonu tylko w okresie wiosennym 
(< 11,3 mg N -N 03). Natomiast zgodnie ze standardami przyjętymi przez Ministerstwo 
Środowiska [Rozporządzenie 2004] taka zawartość azotanów kwalifikuje analizowane 
wody do II klasy, tj. wód dobrej jakości.

Zawartość azotu amonowego w badanych próbkach wody w okresie wegetacji wahała 
się od 1,1 do 1,4 mg • dm“3. Badania własne potwierdziły zależności opisane przez 
Durkowskiego [1998] oraz Koca i in. [1996], którzy stwierdzili wyższe stężenia azotu 
amonowego jesienią niż wiosną, co może być wynikiem denitryfikacji utlenionych form 
azotu oraz procesów amonifikacji związków organicznych [Koc i in. 1996]. Stężenie 
N-NH4 według kryteriów Ministerstwa Środowiska [Rozporządzenie 2004] odpowiadało 
IV klasie, tj. wodom o niezadowalającej jakości.

RYSUNEK 1. c.d. -  FIGURE 1. continued
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Na podkreślenie zasługuje wyjątkowo niska zawartość fosforanów, które są drugim 
obok azotu istotnym składnikiem biogennym decydującym o jakości wód, gdyż występowanie 
fosforanów w nadmiernych ilościach powoduje skażenie wód bądź też proces eutrofizacji 
[Igras 2000]. W badanych próbkach wody stężenie tych anionów nie przekraczało
0.1.mg • dm-3 P 0 4~2 i odpowiadało I klasie wód, tj. wodom bardzo dobrej jakości. Świadczyć 
to może o bardzo dużej sile adsorpcyjnej gleby w stosunku do związków fosforu.

W składzie jonow ym  wód glebowo-gruntowych dominowały kationy wapnia. 
Zawartość tych jonów mieściła się w zakresie od 68,0 do 99,0 mg • dm-3, co w odniesieniu 
do obowiązujących norm kwalifikuje je do II klasy, tj. wód o dobrej jakości.

Magnez występował w wodzie w znacznie mniejszych stężeniach niż wapń i nie 
stwierdzono również okresowego zróżnicowania zwartości tego jonu w analizowanych 
wodach. Zawartość jonów Mg wynosiła od 14,0 do 19,0 mg • dm-3. Jakość wód pod 
względem zawartości magnezu była bardzo dobra i mieściła się w I klasie.

Stężenie jonów potasu było wyjątkowo niskie i nie przekraczało 4,0 mg • dm-3, co 
odpowiadało I klasie jakości wód.

Rozkład stężeń jonów sodu był zróżnicowany w okresie wegetacji (14,0-24,0 mg • dm"3), 
wyższą koncentrację stwierdzono w okresie wiosennym. Podobne zależności uzyskał w 
swoich badaniach Igras [2000]. Stężenie sodu w badanych wodach odpowiadało I klasie, 
tj. wodom bardzo dobrej jakości.

Stwierdzono wyraźną dynamikę stężeń chloru w wodach w okresie wegetacyjnym. 
Zawartość chloru wahała się w przedziale od 28,0 do 75,0 mg • dm~3 i była wyższa 
jesienią. Na podstawie ilości chlorków w badanych wodach można stwierdzić, że ich 
jakość była dobra i odpowiadała II klasie jakości wód.

Stężenie siarczanów w badanych wodach wahało się od 16,0 do 57,0 mg • dm-3. 
Zawartości te kwalifikowały pobrane próbki wody do II klasy, tj. wód dobrej jakości.

WNIOSKI

1. Oznaczone zawartości jonów w wodach glebowo-gruntowych, z wyjątkiem N-NH4, 
mieściły się w zakresie stężeń odpowiadających I i II klasie jakościowej, tj. wodom 
bardzo dobrej i dobrej jakości.

2. Rozkład stężeń badanych jonów był wyraźnie zróżnicowany w okresie wegetacji.
3. W próbkach wody nie odnotowano przekroczenia progowej dla eutrofizacji i skażenia 

wód zawartości fosforanów."'
4. Zastosowane dawki nawozów płynnych różnicowały zawartość składników nawozo

wych w wodach glebowo-gruntowych; wyższe stężenia jonów azotu i fosforu stwier
dzono z reguły na obiektach z najwyższymi dawkami NPK.
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