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Abstract: The study evaluates the influence of a variable soil moisture and mineral fertilization on the 
content of forms of phosphorus, potassium and magnesium available to plants in the soil after the 
gathering of four varieties of spring wheat. The study was conducted in a pot experiment, established in 
the vegetation hall at IMUZ in Falenty. The experiment included three factors: I -  different spring wheat 
varieties (Alpha, Jara, Kadett and William); II -  variable soil moisture (40, 50, 60, 70, 80 and 90% of the 
PIP); III -  different level of NPK fertilization (low-0.025 N, 0.082 P, 0.016 K, average- 0.050 N, 0.164 
P, 0.032 K; high -  0.075 N, 0.246 P, 0.048 K g • kg-1 soil). The content of macronutrients in the soil that 
were available for plants after spring wheat gathering depend on the level of NPK fertilization, soil 
moisture and wheat varieties. The phosphorus content was on the average or higher, of magnesium -  on 
the average, and of potassium -  below the average. High levels of NPK fertilization increased the content 
of phosphorus in the soil after the gathering of spring wheat.
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WSTĘP
Zawartość składników mineralnych w tkankach roślinnych jest efektem wielu 

czynników, m.in. form i dawek nawozów, uwilgotnienia gleby, a także właściwości 
fizyczno-chemicznych gleby oraz genotypu odmian uprawianego gatunku [Martyniak 
1994; Martyniak i in. 2009]. Spośród wielu czynników, decydujących o pobraniu przez 
rośliny składników pokarmowych z gleby, należy wymienić odczyn gleby (pH) oraz 
dostępność dla roślin form składników mineralnych. Do oznaczania zawartości w glebie

*Od 1 stycznia 2010 r. nazwa instytutu brzmi Instytut Technologiczno-Przyrodniczy -  ITP.
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przyswajalnych dla roślin form fosforu i potasu powszechnie stosuje się w Polsce 
wyciąg mleczanu wapnia (metoda Egnera-Riehma), a form magnezu -  wyciąg CaCl2 
0,02 mol • dmf3 (metoda Schachtschabela) [Fotyma i in. 1996].

Literatura naukowa, dotycząca zawartości w glebie przyswajalnych dla roślin form 
związków mineralnych, jest dość obszerna [Burzyńska, Kalińska 2005; Lipiński, Walendziak 
2005; Grzywnowicz 2009]. Dotychczasowe wyniki badań (zwykle doświadczeń polowych), 
nie w pełni jednak wyjaśniająrolę czynnika wodnego w akumulacji w glebie dostępnych dla 
roślin form składników pokarmowych. Brak jest również badań dotyczących wpływu 
czynnika genotypowego w tym zakresie. Wpływ czynnika wodnego jest prawie niemożliwy 
do precyzyjnego oznaczenia w polu. Można to uczynić jedynie w badaniach ścisłych. Podjęto 
więc ścisłe badania wazonowe w celu określenia wpływu odmiany pszenicy jarej na 
zawartość w glebie przyswajalnych dla roślin form fosforu, potasu i magnezu po sprzęcie 
roślin, w zależności od poziomu uwilgotnienia gleby i nawożenia NPK.

MATERIAŁ I METODY
W pracy wykorzystano wyniki badań pochodzących z doświadczenia wazonowego 

przeprowadzonego w hali wegetacyjnej IMUZ Falenty. W doświadczeniu zastosowano 
zmodyfikowane wazony Mitscherlicha z podstawką umożliwiającą zbieranie i mierzenie 
ilości przesiąkającej wody. Wazony napełniono glebą mineralną płową z warstwy ornej 
pochodzącą z pól produkcyjnych, kompleksu żytniego dobrego o składzie granulo- 
metrycznym piasku gliniastego lekkiego pylastego (tab. 1).

Doświadczenie przeprowadzono w czterech powtórzeniach, w układzie podbloków 
losowanych, gdzie czynnik nawożenia i woda były rozmieszczone krzyżowo (równo
rzędnie), z obsadą 14 roślin na wazon o pojemności 5 024 cnr\ Badano czynniki: I -  
cztery odmiany pszenicy jarej (Alfa, Jara, Kadett, William), II -  sześć wariantów 
uwilgotnienia gleby (40, 50, 60, 70, 80 i 90% PPW) III -  trzy poziomy nawożenia NPK 
w g na kg s.m. gleby: niski -  0,025 N; 0,082 P, 0,016 K; średni -  0,050 N, 0,164 P, 
0,032 K; wysoki -  0,075 N, 0,246 P, 0,048 K. Zróżnicowane warunki wilgotnościowe 
gleby w wazonach uzyskiwano przez doprowadzenie zapasu wody w glebie do poziomu 
40, 50, 60, 70, 80 i 90% PPW, a następnie uzupełnianie wyparowanej przez rośliny wody 
do polowej pojemności wodnej. Do momentu strzelania w źdźbło we wszystkich wazonach 
utrzymywano jednakowy stan uwilgotnienia. Podlewanie roślin, ściśle wg schematu 
doświadczenia wykonywano codziennie, począwszy od fenofazy strzelania w źdźbło do 
technicznej dojrzałości ziarna. Próbki gleby z wazonów Mitscherlicha pobrano do badań

TABELA 1. Właściwości retencyjne profilu glebowego na tle uziarnienia
TABLE 1. Retention properties of the soil profile on the background of soil particle size
distribution
Głębokość
warstwy

Zawartość wody w % obj. przy pF 
Water content in vol. % for pF

Frakcja -  Particle size [%]

Layer 0 1 2 2,2 2.5 3 3.4 4,2 piaskowa pyłowa spławia lna
depth [cm] sand silt < 0,02 mm
5-10 49,3 41,8 25,0 21,0 14,6 9,3 6,80 3,20 50 35 15

15-20 45,1 40.2 25,0 21,5 16,6 11,0 8,20 5,00 47 38 15
25-30 37.8 34,4 25,0 22,5 18,3 12,5 8.80 4.80 74 18 8
35-40 34,8 30,0 15,8 12.2 8,2 5.50 4,20 2,50 74 14 12
5-20* 41.7 40,2 30.0 16,2 12.2 9,30 7.30 4,40 62 26 12
* gleba z warstwy ornej przygotowana do napełniania wazonów, arabie layer 5-20 cm
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chemicznych po zbiorze roślin. W powietrznie suchych próbkach gleby metodą Egnera- 
Riehma oznaczono P i K oraz Mg w 0,02 mol CaCl2 • d irf3 (metodą Schachtschabela). 
Analizy chemiczne gleby wykonano w Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie. Wyniki 
badań poddano analizie statystycznej za pom ocą programu komputerowego SAS. 
Wykonano analizę wariancji zawartości badanych makroelementów w glebie po zbiorze 
pszenicy jarej, uwzględniając wpływ analizowanych czynników: uprawiane odmiany, 
uwilgotnienie gleby i poziom nawożenia mineralnego.

WYNIKI I DYSKUSJA 

Odczyn gleby
Gleba pobrana z wazonów miała w zależności od badanego czynnika pH w zakresie 

od 6,72 do 6,82. Wartość pH była najwyższa przy uwilgotnieniu gleby w granicach 
80-90%  PPW (pF 2,3-2,4). Zgodnie z wcześniej opublikowanymi wynikami badań

RYSUNEK 1. pH i średnia zawartość makroelementów w glebie, niezależnie od odmiany pszenicy jarej 
FIGURE 1 pH value and mean macronutrients content in soil, independently of variable of spring wheat
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TABLE 2. Zawartość przyswajalnych form 
fosforu, potasu i magnezu w glebie [g*kg_l s.m. 
gleby] w zależności od odmiany pszenicy jarej, 
uwilgotnienia gleby i nawożenia NPK 
TABLE 2. The content of available forms 
of phosphorus, potassium and magnesium 
in the soil [g*kg_1 d.m. of soil] depending on the 
variety of spring wheat, soil moisture and NPK 
fertilization

[Martyniak 1986] jest to uwilgotnienie gleby 
zbliżone do optymalnego, w warunkach 
którego badane odmiany pszenicy jarej 
w ydają m aksym alny plon. Wraz ze 
zmniejszaniem uwilgotnienia gleby wartość 
pH nieznacznie się zmniejszała (rys. 1).

Fosfor

Gleba pobrana z wazonów po zbiorze 
pszenicy jarej miała średnią i wysoką 
zawartość przyswajalnego fosforu wg 
[PN-R-04023] (tab. 2). Zawartość tego 
pier-wiastka w glebie była w wazonach, w 
których upraw iano odm ianę W illiam, 
istotnie m niejsza niż w wazonach, w 
których uprawiano pozostałe odmiany 
pszenicy (tab. 3). Otrzymane wyniki badań 
w skazują zatem na większe zapotrze
bowanie wspomnianej odmiany na fosfor. 
Poziom uwilgotnienia gleby nie różnicował 
zawartości fosforu w glebie. Najmniej 
zawierała go gleba nawożona na średnim 
poziomie i silnie uwilgotniona -  ok. 90% 
PP W (rys. 1). Na podstawie analizy warian- 
cji wykazano istotny wpływ uprawianej 
odmiany pszenicy jarej oraz nawożenia 
mineralnego na zawartość fosforu w glebie 
po sprzęcie roślin (tab. 3). N ajw iększą 
zawartość dostępnych dla roślin form tego 
pierwiastka wykazano w glebie pobranej z 
wazonów nawożonych dużymi dawkami 
fosforu (0,123 g P na wazon) (tab. 2, rys. 
1). Na podstawie uzyskanych wyników 
badań widoczne jest, że stosunkowo duże 
ilości fosforu przyswajalnego dla roślin 
pozostają w glebie po zbiorze roślin w 

przypadku zastosowania zbyt dużych dawek tego pierwiastka. Pozostawanie w glebie 
dużych ilości fosforu po zbiorze roślin może stanowić zagrożenie zanieczyszczenia wód 
gruntowych. Burzyńska i Kalińska [2005] wykazały, że łatwo rozpuszczalne formy 
składników mineralnych w tym fosforu i potasu mogą być wymywane do wód gruntowych.

Obiekty
Objects

P K Mg

Odmiana pszenicy; varieties of spring wheat
Alfa 66,36 a 49,67 37,48 a
Jara 67,23 a 51,17 32,50 b
Kadett 63,93 a 44,43 32,76 b
William 58,74 b 45,67 33,60 b

N IR 0.05 5,01 n.s 3.56

Uwilgotnienie gleby;
Soil moisture [% PPW-PIP]
40 61,87 52,84 a 32,99
50 64,8 54,04 a 35,07
60 65,80 51,11 a 32,41
70 63,72 44,89 ab 33,84
80 64,58 41,67 b 36,36
90 63,62 41,86 b 33,84
NH*n n.s 9,24 n.s
Nawożenie NPK; fertilization NPK
Niskie 64,44 ab 44,69 b 34,45
Średnie 60,79 b 51,19 a 34,60
Wysokie 66,98 a 47,33 ab 33,20

NIR0.05 3,95 5,36 n.s

n.s. -  statystycznie nieistotne; n.s. -  statisti
cally not significant; a, b -  istotne różnice 
między średnimi; a, b -  significant differences 
between the average

Potas

Zawartość dostępnego dla roślin potasu w glebie pobranej po zbiorze pszenicy jarej 
była niska wg [PN-R-04022] -  41,67-54,04 mg K-kg'1 (tab. 2). Nawiązując do wyników 
badań zasobności gleb Polski z lat 1955-2004, prowadzonych przez okręgowe stacje
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TABLE 3. Analiza wariancji dla zawartości makro elementów w glebie po sprzęcie 
pszenicy jarej
TABLE 3. Regression analysis for the content o f  macroelements in the soil after harvest 
o f spring wheat
Efekty główne i współdziałanie badanych 
czynników
Main efects and interaction o f  studied factors

Liczba stopni swobody 
Degrees o f  freedom 
number

P K Mg

Odmiany pszenicy -  Varietes o f  wheat (A) 3 * - *
Uwilgotnienie gleby -  Soil moisture (B) 5 - * -

Nawożenie -  Fertilization (C) 2 * * -

A X B 15 - - -

A x  C 6 - - -

B x  C 10 - - -

A X B X C 30 - - -
* Istotne różnice weryfikowane testem Fischera; significant differences validatet 
with the Fisher test

chemiczno-rolnicze [Lipiński, Walendziak 2005] glebę pobraną do doświadczenia 
wazonowego można zaliczyć do gleb charakteryzujących się bardzo niską i niską 
zawartością potasu przyswajalnego.

Analiza wariancji nie wykazała istotnego statystycznie wpływu uprawianej odmiany pszenicy 
na ilość dostępnego dla roślin potasu w glebie (poziom istotności 94%). Poziom uwilgotnienia 
gleby wpływał natomiast istotnie na ilość potasu pozostałego w glebie po zbiorze roślin (tab. 3). 
Najwięcej tego potasu zawierały gleby o wilgotności 40-60% PPW, a najmniej o wilgotności 
80-90% PPW (tab. 2, rys. 1). W warunkach niedoboru wody gleby po zbiorze pszenicy 
zawierały większe ilości przyswajalnych form potasu niż gleby dobrze zaopatrzone w wodę. Jak 
wykazano we wcześniejszej pracy Martyniak i in. [2009], poziom uwilgotnienia gleby istotnie 
zwiększał zawartość tego makroelementu w korzeniach pszenicy jarej.

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że pobieranie potasu przez 
pszenicę jarą  istotnie zależało od poziomu nawożeniaNPK. Dodatni wpływ zwiększonego 
nawożenia potasem na zawartość przyswajalnego dla roślin potasu w glebie po zakończeniu 
doświadczenia potwierdzają badania wazonowe prowadzone przez Grzywnowicza [2009].

Magnez
Po zbiorze pszenicy jarej zanotowano średnią wg [PN-R-04020] zawartość w glebie 

magnezu przyswajalnego dla roślin (tab. 2). Istotnie najwięcej tego składnika zawierała 
gleba pobrana z wazonów po zbiorze odmiany Alfa (tab. 3). Można przypuszczać, że 
wykazywała ona mniejsze zapotrzebowanie na ten składnik w okresie wzrostu i rozwoju. 
Największą ilość magnezu przyswajalnego w glebie stwierdzono przy uwilgotnieniu gleby 
80% PPW, a najmniejszą, gdy uwilgotnienie wynosiło 40 i 60% PPW (tab. 2). Porównując 
wpływ uwilgotnienia gleby na ilość przyswajalnych form potasu i magnezu w glebie po 
zbiorze roślin, można wnioskować o antagonizmie między tymi pierwiastkami. Wśród 
wielu czynników decydujących o pobraniu magnezu przez rośliny należy wymienić 
zawartość kationów towarzyszących w glebie, tzw. stosunki Donnana: Mg:K, Mg:Ca, 
Mg:H i Mg:Al [Grzyb, Sapek 1983; Sapek 1993].
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WNIOSKI
1. Zawartości badanych makroelementów w glebie po zbiorze pszenicy jarej były zróż

nicowane i zależały od uprawianej odmiany. Istotnie mniejszą zawartość fosforu w 
porównaniu z pozostałymi odmianami zanotowano pod odmianą William, a największą 
statystycznie udowodnioną zawartość magnezu wykazano pod odmianą Alfa.

2. Poziom uwilgotnienia gleby miał istotny wpływ na zawartość przyswajalnych dla 
roślin form potasu. Najwięcej potasu stwierdzono w glebie, której uwilgotnienie 
wynosiło 40-60%  PPW, a najmniej w glebie o 80-90% PPW.

3. Zawartość przyswajalnych dla roślin form badanych składników w glebie pobranej 
po zbiorze pszenicy jarej zależała od poziomu nawożeniaNPK. W przypadku fosforu 
była średnia i duża, potasu -  niska, a magnezu -  średnia.

4. Wykazano istotny wpływ nawożenia na zawartość przyswajalnego dla roślin fosforu 
i potasu w glebie. Stwierdzono istotnie większą zawartość przyswajalnego fosforu 
niezależnie od uwilgotnienia gleby pod wpływem dużych dawek NPK, natomiast 
mniejszą zawartość potasu w warunkach dużego uwilgotnienia gleby.
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