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TESTY GLEBOWE POTASU ŁATWO DOSTĘPNEGO DLA ROŚLIN 

Mariusz Fotyma

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 
w Puławach

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad porównaniem 5 me-
tod oznaczania zawartości przyswajalnego potasu w glebie (K wymienny, metoda 
CAL, DL, AL i metoda Mehlicha). Badania prowadzono na 132 próbkach gleby po-
branych z obiektów z nawożeniem i bez nawożenia potasem, wieloletnich doświad-
czeń nawozowych prowadzonych w 9 krajach europejskich. Ilości ekstrahowanego 
potasu układały się w ciąg rosnący: CAL < Kwym = DL = Mehlich < Al. Najsilniejsza 
korelacja występowała pomiędzy metodami Kwym i DL oraz Kwym i Mehlich. Zawar-
tość potasu wymiennego w glebach przez wiele lat nienawożonych tym składnikiem 
pozostawała w granicach 50 mg K∙kg-1 w glebach lekkich do 170 mg K∙kg-1 w gle-
bach bardzo ciężkich. 
Słowa kluczowe: doświadczenia wieloletnie, potas przyswajalny, wyczerpywanie 
gleby z potasu 

Abstract

In the paper, the results of laboratory investigations comparing five methods 
(K exchangeable, CAL, DL, Al, Mehlich) of available potassium determination are 
presented. The investigation has been carried on 132 soil samples originating from 
the treatments without, and with potassium application in the long term experiments 
located in nine European countries. The amounts of potassium extracted by me-
thods in comparison increased in the direction: CAL<Kexch= DL = Mehlich <Al. 
The strongest correlation has been found between the pairs of methods, Kexch/ DL 
and Kexch/ Mehlich. Even after a long term soil mining from potassium the content 
of exchangeable form of this element did not fall below 50 mg K ∙kg-1 of light and  
170 mg K ∙kg-1 of heavy soil. 
Key words: long term experiments, available potassium, soil mining from potas-
sium 
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Wprowadzenie 

We wcześniejszej pracy [Fotyma 2011] przedstawiono wpływ wieloletniego 
wyczerpywania gleby z potasu, przez uprawę roślin nienawożonych tym składni-
kiem na zawartość czterech wyróżnionych form potasu. Jedną z tych form jest potas 
łatwo dostępny dla roślin określany od strony analitycznej jako potas wymienny.  
W ścisłym rozumieniu koncepcyjnym tego terminu jest to potas adsorbowany na 
krawędziach minerałów ilastych, pozostający w stanie łatwo ustalającej się równo-
wagi z potasem w roztworze glebowym [Sparks 2012]. W rozumieniu operacyjnym 
(analitycznym) jest to potas ekstrahowany z gleby roztworami octanu lub azotanu 
amonu [Sers 1998]. Potas łatwo dostępny jest powszechnie traktowany jako forma 
najlepiej korelująca z potrzebami pokarmowymi roślin i znajomość jego zawartości 
w glebie stanowi podstawę doradztwa nawozowego w odniesieniu do tego składnika. 
W praktyce badań agrochemicznych poszczególnych krajów, jako testy dostępności 
potasu stosuje się różne metody ekstrakcji, których wyniki są zresztą z reguły ściśle 
skorelowane [ McLeon,Watson 1985]. W cytowanej pracy Fotymy [2011] próbki 
gleb pochodziły z 9 krajów Środkowej i Wschodniej Europy, w których stosuje się 
różne testy potasu dostępnego, albo bardziej poprawnie przyswajalnego dla roślin. 
Celem pracy było porównanie tych metod, traktując jako test odniesienia potas wy-
mienny ekstrahowany roztworem octanu amonu [Hendershot i in. 2008]. 

Materiał i metody

Badania prowadzono w ramach projektu KALIFERT finansowanego przez 
MNiSW, we współpracy z krajami Centralnej i Wschodniej Europy tworzących 
grupę MOEL. MOEL (Mttelosteuropaische Lander) jest nieformalnym zrzeszeniem 
służb agrochemicznych Austrii, Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Łotwy, Nie-
miec, Polski, Słowacji i Węgier powiązanym personalnie z VDLUFA (Verband Deu-
tscher landwirtschaftlicher Untersuchungs-und Forschungsanstalten). Dotychczaso-
wa aktywność grupy MOEL została przedstawiona przez Locha [2009]. W 2009 r  
w każdym z tych krajów wytypowano po jednym lub po kilka wieloletnich doświad-
czeń obejmujących również obiekty z nawożeniem (NPK) i bez nawożenia (NP), 
potasem. Z każdego obiektu pobrano reprezentatywne próbki gleby z warstwy ornej 
(0-25/30 cm) i podglebia (25/30-50 cm) i po wysuszeniu i przesianiu przez sito o 
średnicy oczek 2 mm wysłano do autora projektu. Ogólną charakterystykę doświad-
czeń zamieszczono w pracy Fotymy (2011). W 132 zgromadzonych próbkach gleby 
wykonano oznaczenia składu granulometrycznego, zawartości próchnicy, pH, sumy 
kationów (Ca, K, Mg) oraz zawartości łatwo dostępnej dla roślin form potasu z za-
stosowaniem metod obowiązujących we współpracujących krajach (Tabela 1). 
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Tabela 1. Metody analityczne stosowane w badaniach
Table 1. Analytical methods applied in the investigations 

Cecha Kod Jednostki Opis metody lub norma 

Tekstura 
sedymentacja TS %

PN-ISO 11277:2005 Jakość gleby. 
Oznaczanie składu granulometrycznego w 
mineralnym materiale glebowym Metoda 
sitowa i sedymentacyjna 

Tekstura laserowa TL % Bauselink i in. 1998, Ryżak i in. 2004
Subst.organiczna SOM % Metoda Tiurina

Odczyn pH pH-KCl PN-ISO 10390:1997 Jakość gleby. 
Oznaczanie pH  

Suma zasad Swym cmol∙kg-1 1 mol·dm-3 NH4OAC, gleba:roztwór =1:4, 
(Hendershot i in. 2008)

K rozpuszczalny KH2O mgK∙kg-1 Ekstrakcja wodą, gleba:roztwór = 1:5

K wymienny Kwym mgK∙kg 1 mol·dm-3 NH4OAC, gleba:roztwór =1:4, 
(Hendershot i in. 2008)

K przyswajalny K DL mgK∙kg

PN-R–04022:1996 Analiza chemiczno-
rolnicza gleby
Oznaczanie zawartości przyswajalnego 
potasu w glebach mineralnych, mleczan 
wapnia pH 3,5

K przyswajalny K CAL mgK∙kg Schuller, octan wapnia, mleczan wapnia, 
kwas octowy pH 3,7

K przyswajalny K AL mgK∙kg mleczan amonu buforowany kwasem 
octowym do pH 3,7

K przyswajalny K Meh3 mgK∙kg
0,2 M CH3COOH,0,25 M NH4NO3, 0,015 
M NH4F, 0,013 M HNO3, 0,001 M EDTA, 
gleba:roztwór = 1:10

K rezerwowy K res mgK∙kg Reitemeier, mol·dm-3 HNO3, gotowanie 10 
minut, gleba:roztwór = 1:10 

Kategoria agronomiczna*, soil texture  lekkie, light soils do 20%, średnie, medium soils 
21+35 %, ciężkie, heavy soils  36-50%, bardzo ciężkie, very heavy soils od 50 %  

* udział cząstek splawialnych o średnicy < 0,02 mm, content of silt <0,02 mm 

Wyniki analiz opracowano z zastosowaniem metod statystyki opisowej oraz ra-
chunku korelacji i regresji. 
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Wyniki badań 

W tabeli 2 przedstawiono charakterystykę statystyczną badanych cech gleby. Ze 
wstępnej analizy zmienności wynikało istotne zróżnicowanie tych cech pomiędzy 
kategoriami agronomicznymi gleby. 

Tabela 2. Charakterystyka statystyczna badanych cech gleb z uwzględnieniem kate-
gorii agronomicznych 

Table 2. Statistical characteristics of the soil properties in classes of soil texture

cecha

Gleby lekkie 
461

light soils

Gleby 
średnie 261

medium soils

Gleby 
ciężkie 241

heavy soils

Gleby 
b.ciężkie 361

very heavy 
soils

Ogółem 
1321 
total 

średnia Std2 średnia Std2* średnia Std2 średnia Std2 średnia Std2

% spław3 15,5 4,35 26,2 3,06 42,7 5,08 56,2 4,78 33,7 17,4
% koloid4 3,56 1,38 6,27 2,33 12,5 2,53 17,8 3,58 9,62 6,43
% SOM 0,51 0,30 0,78 0,50 0,91 0,30 1,20 0,41 0,82 0,46
pH 5,89 1,22 5,82 1,15 6,54 0,84 6,31 0,72 6,11 1,05

5Scmol+∙kg-1 14,1 13,2 23,0 12,5 37,6 15,3 51,0 18,6 30,2 21,3
6Scmol+∙kg+1 17,3 14,5 25,5 14,4 40,3 22,0 55,4 20,3 33,5 23,5
KH2O mg∙kg-1 14,6 8,58 17,0 7,69 14,8 8,63 12,3 8,75 14,4 8,53
Kwym mg∙kg-1 72,2 37,1 122 75,0 135 72,5 168 91,1 120 78,6
KDL mg∙kg-1 75,5 35,4 119 83,9 112 69,1 116 78,2 102 66,7
KCAL 
mg∙kg-1

54,6 32,9 90,0 61,8 83,3 47,9 93,3 60,0 77,3 52,5

KAL mg∙kg-1 128 55,6 186 111 197 95,6 238 127 182 106
KMeh mg∙kg-1 88,6 40,1 137 74,2 144 64,9 176 88,6 132 75,3
Kres mg∙kg-1 339 162 525 109 762 215 964 387 623 354

1liczba próbek, number of samples,  2odchylenie standardowe, standard deviation, 3cząstki <0,02 mm 
średnia dla metody standardowej i laserowej , silt <0,02 mm as the average of laser and standard 
methods, 4cząstki <0,002 mm średnia dla metody standardowej i laserowej ,clay <0,0002 mm as the 
average for laser and standard methods, 5suma zasad (Ca,K,Mg) oznaczonych jako kationy wymienne, 
CEC  6suma zasad (Ca,K,Mg) oznaczonych metoda Mehlicha, CEC acc. to Mehlich metod .

W stosunku do przyjętej jako forma odniesienia, zawartości potasu wymienne-
go (Kwym) nieco większe zawartości ekstrahowano metodą Mehlicha (KMeh) i znacz-
nie, bo o 50 % większe ilości metodą KAL. Nieco mniejsze w stosunku do potasu 
wymiennego ilości składnika ekstrahowano metodą KDL i znacznie mniejsze meto-
dą KCAL. Potas wymienny Kwym stanowi zdefiniowana w rozumieniu koncepcyjnym 
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pulą tego składnika i dlatego za „najlepszy„ test glebowy należy uznać taki, który 
daje najbardziej do niego zbliżone ilości ekstrahowanego potasu. W tym rozumieniu 
na wyróżnienie zasługuje test Mehlicha 3. Wartości tych dwóch testów są najsilniej 
skorelowane spomiędzy wartości dla pozostałych par testów potasu przyswajalnego 
(Tabela 3).
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Za metodą Mehlicha przemawia również fakt, ze oznaczona w tym wyciągu 
suma zasad jest bardzo zbliżona do sumy kationów wymiennych ekstrahowanych 
roztworem octanu amonu. Współczynnik korelacji dla obydwu wartości wynosi R= 
0,95, a odpowiednie równanie regresji liniowej ma postać: Swym = 0,0776+ 0,9094 
SMeh. 

Zależność regresyjna, zbliżona do proporcjonalnej występuje pomiędzy parami 
testów Kwym/KMeh oraz Kwym/KDL. Różnica polega na tym, ze test Mehlicha daje war-
tości nieco zawyżone, a test KDL, wartości nieco zaniżone w stosunku do testu pota-
su wymiennego. Najsłabiej skorelowany z pozostałymi jest test KAL, który ponadto 
daje wartości znacznie zawyżone w stosunku do testów pozostałych. Ilości potasu 
ekstrahowane tym testem stanowią przeciętnie około 30% ilości trudno dostępnego 
dla roślin potasu rezerwowego Kres. Pozostałymi testami ekstrahuje się 12 – 21% ilo-
ści potasu rezerwowego. Świadczy to o stosunkowo najmniejszej przydatności testu 
KAL do oceny zawartości potasu łatwo przyswajalnego dla roślin.

Przeciętne ilości potasu ekstrahowanego różnymi testami są znacznie zróż-
nicowane pomiędzy kategoriami gleby i wzrastają w kierunku od gleb lekkich do 
gleb bardzo ciężkich. Wskazuje to na konieczność precyzyjnego określenia tekstu-
ry (ciężkości) gleby to znaczy jej składu granulometrycznego. Kategorie ciężkości 
gleb wyróżnia się na podstawie zawartości w nich cząstek koloidalych o średnicy 
poniżej 0,002 mm lub cząstek spławialnych o średnicy poniżej 0,02 mm. Do okre-
ślania składu granulometrycznego gleby zastosowano przyjętą w Polsce metodę se-
dymentacyjną, w modyfikacji Pruszyńskiego oraz nową metodę pomiaru dyspersji 
cząstek w świetle laserowym zwaną dalej w skrócie metodą laserową. Druga z wy-
mienionych metod została wprowadzona w Polsce, do badań masowych w stacjach 
chemiczno-rolniczych dopiero w ostatnich latach i nadal podlega procedurze standa-
ryzacji. Dobrą do tego okazję stwarzają próbki glebowe pobrane z 9 krajów MOEL, 
bardzo zróżnicowane pod względem pochodzenia i składu granulometrycznego. 
Przeprowadzona analiza korelacji i regresji wykazała bardzo silną zależność pomię-
dzy zawartością części spławialnych i nieco słabszą zależność dla części koloidal-
nych, oznaczonych obydwu metodami (Rys. 1 i 2). Z uwagi na dużą zgodność tych 
wyników, do charakterystyki tekstury gleb z doświadczeń przyjęto wartość średnią  
z oznaczeń wykonanych obydwu metodami.
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Rys. 1. Zależność pomiędzy zawartością cząstek spławianych <0,02 mm, oznaczanych me-
todą laserową i sedymentacyjną 

Fig.1. Relation between the content of silt <0,02 mm analyzed by the standard and laser 
methods 

Rys. 2. Zależność pomiędzy zawartością cząstek koloidalnych<0,002 mm, oznaczanych 
metodą laserową i sedymentacyjną 

Fig. 2. Relation between the content of clay <0,002 mm analyzed by the standard 
and laser methods 

metoda laserowa

m
et

od
a 

st
an

da
rd

ow
a

0 10 20 30 40 50 60
0

20

40

60

80
Ystd=-5,380+1,30 X las , R= 0,96

metoda laserowa

m
et

od
a 

st
an

da
rd

ow
a

0 2 4 6 8 10 12
0

10

20

30

40
Y std= -3,337 + 3,10 X las,  R=0,78



12
Mariusz Fotyma

Z dotychczasowych rozważań wynika, że „najlepszym” spośród porównywa-
nych testów potasowych jest test Mehlicha. Kolejnym parametrem oceny jakości 
testu, poza oczywiście korelacją ze wskaźnikami roślinnymi, jest jego czułość na 
zmiany stanu potasowego gleby powodowane wieloletnią uprawą roślin bez nawo-
żenia potasem. W analizowanych doświadczeniach nie dysponowano niestety prób-
kami gleby z okresu ich zakładania. O zmianie stanu potasowego gleby można nato-
miast sądzić na podstawie porównania zawartości form potasu w próbkach z obiek-
tów nawożonych NPK i nie nawożonych od wielu lat tym składnikiem (Tabela 4). 
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Przeciętne zmniejszenie zawartości przyswajalnego potasu spowodowane wie-
loletnim brakiem nawożenia tym składnikiem wyniosło 49 mg K∙kg-1 gleby w ornej 
warstwie gleby i 31 mg K∙kg-1 w podglebiu. Stanowi to odpowiednio 30% i 27% 
w stosunku do zawartości składnika w glebach regularnie nawożonych potasem. 
Zawartość potasu przyswajalnego zmniejszyła się bardziej w glebach lekkich i śred-
nich, niż w glebach ciężkich i bardzo ciężkich. Zmniejszenie to, z wyjątkiem gleb 
bardzo ciężkich dotyczyło w większym stopniu ornej warstwy gleby w porównaniu 
z podglebiem. Wyrażone w wartościach względnych, w stosunku do obiektu NPK, 
zmniejszenie zawartości potasu okazało się podobne dla wszystkich porównywa-
nych testów. Świadczy to o podobnej czułości porównywanych testów w wykrywa-
niu stopnia wyczerpania gleby z potasu wynikającego z zaprzestania nawożenia tym 
składnikiem.

Dyskusja 

W badaniach nad potasem przyjęto wyróżnianie 4 podstawowych form (pul) 
tego składnika; potas w roztworze glebowym, potas wymienny, potas rezerwowy  
i potas całkowity [Fotyma 2011, Sparks 2012]. W żywieniu roślin i dla celów do-
radztwa nawozowego największe znaczenie ma potas wymienny, pozostający w sta-
nie szybko ustalającej się równowagi z potasem w roztworze glebowym i wolno 
ustalającej się równowagi z potasem rezerwowym [Johnston 2007]. Potas wymienny 
jest formą ściśle zdefiniowaną, zarówno od strony koncepcyjnej jak i analitycznej. 
Od strony koncepcyjnej jest to potas utrzymywany siłami elektrostatycznymi na ze-
wnętrznych powierzchniach minerałów ilastych i substancji organicznej. Od strony 
analitycznej jest to forma potasu ekstrahowana z gleby obojętnym roztworem octanu 
amonu [Syers 1998]. Do oceny dostępności potasu dla roślin stosuje się testy potasu 
przyswajalnego. Testy te opierają się z reguły o ilość potasu ekstrahowanego standa-
ryzowanymi roztworami i w standaryzowanych warunkach z gleby. Do roztworów 
ekstrakcyjnych przechodzi cały potas znajdujący się w roztworze glebowym, potas 
wymienny oraz pewna ilość potasu rezerwowego [Munson 1985]. W praktyce ba-
dań agrochemicznych gleb już od lat 40-tych stosuje się z reguły tzw. uniwersalne 
roztwory ekstrakcyjne [Jones 1990]. Do roztworów tych przechodzi kilka składni-
ków mineralnych występujących w glebach w formach (umownie) dostępnych dla 
roślin. Dosyć powszechnie stosowanym i zyskującym na znaczeniu roztworem uni-
wersalnym jest roztwór Mehlicha opracowany przez autora w 1984 [Mehlich 1984] 
i występujący w różnych modyfikacjach. W roztworze tym oznacza się zawartość 
P, K, Ca, Mg, Na i szeregu mikroelementów [Zbiral 2000]. W krajach europejskich 
popularne sa roztwory ekstrakcyjne zawierające mleczany [Egner i in. 1960]. Teoria 
tego roztworu wykorzystuje znany fakt wydzielania kwasów organicznych przez 
korzenie roślin, wpływających na dostępność składników mineralnych. To uzasad-
nienie odnosi się jednak przede wszystkim do fosforu.
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Porównywane w pracy uniwersalne roztwory ekstrakcyjne, z wyjątkiem roz-
tworu Mehlicha – 3 zawierają mleczany. Jako punkt odniesienia przyjmowano ilość 
potasu wymiennego, gdyż ta forma ma uzasadnienie funkcjonalne. Potas wymien-
ny traktowany jest ponadto w niektórych krajach jako pojedynczy test potasu do-
stępnego dla roślin [Johnston 2007]. W krajach Środkowej i Wschodniej Europy, 
współpracujących w ramach grupy MOEL [Loch 2009] metoda Mehlicha-3 stoso-
wana jest w Czechach, Estonii i Słowacji, metoda DL na Łotwie i w Polsce, metoda 
CAL w Austrii i Niemczech, a metoda Al na Litwie, i Węgrzech [Zbiorowa 2008].  
W latach 2007-2008 przeprowadzono porównanie tych metod na próbkach gleby 
pochodzących ze wszystkich krajów grupy MOEL, po 2 próbki z każdego kraju. 
Pod względem ilości potasu ekstrahowanego z gleby metody te można uszerego-
wać w ciąg rosnący: CAL<DL<Mehlich-3<AL. Uszeregowanie to jest identyczne 
do uzyskanego w badaniach własnych. We wcześniejszych badaniach grupy MOEL 
nie uwzględniono zawartości potasu wymiennego i nie wyznaczono zależności re-
gresyjnych pomiędzy uwzględnionymi w badaniach metodami. 

W badaniach własnych zawartość potasu przyswajalnego dla roślin po wielolet-
nim wyczerpywaniu gleby z tego składnika stabilizowała się na względnie stałym 
poziomie, zależnie od tekstury gleby i stosowanego roztworu ekstrakcyjnego. Ten 
poziom stabilizacji potasu wymiennego wynosił od ok. 50 mg K·kg-1 w glebach 
lekkich do ok.170 mg K·kg-1 w glebach bardzo ciężkich. Odpowiednie poziomy sta-
bilizacji dla najbardziej ”agresywnego” testu AL. wynosiły od ok. 100 mg K·kg-1 do 
ponad 250 mg K·kg-1. Johnson [207] podkreśla na podstawie wieloletnich wyników 
doświadczeń z Rothamsted, że nawet wieloletnia uprawa roślin bez nawożenia po-
tasem nie doprowadziła do obniżenia zawartości wymiennej formy tego składnika 
poniżej 40 (gleby lekkie) – 100 (gleby ciężkie) mg K·kg-1 gleby. Według autora 
wynika to z ustalającej się równowagi pomiędzy wymienną i rezerwową formą po-
tasu w glebie. Zagadnienie to zostało również podniesione we wcześniejszej pracy 
Fotymy [2011].   

Wnioski

1. Badane roztwory można uszeregować następująco pod względem ilości potasu 
ekstrahowanego z gleby: CAL < Kwym = DL = Mehlich < AL.

2. Ilości potasu ekstrahowanego roztworem Mehlicha są ściśle skorelowane z iloś-
cią potasu wymiennego Kwym i potasu ekstrahowanego metodą DL.

3. Suma kationow wymiennych (Ca, Mg, K) oznaczanych w roztworze octanu 
amonu jest ściśle skorelowana z ilością kationów przechodzących do roztworu 
Mehlicha.

4. Po wieloletnim wyczerpywaniu gleby z potasu przez uprawę roślin nienawożo-
nych tym składnikiem zawartość potasu wymiennego stabilizuje się na pozio-
mie od 50 mg K·kg-1 gleby w glebach lekkich do 170 mg K·kg-1 gleby w glebach 
bardzo ciężkich.
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5. Ilości cząstek koloidalnych (<0,002 mm) i spławianych (<0,02 mm) oznaczane 
klasyczną metodą sedymentacyjną (w modyfikacji Prószyńskiego) i metodą la-
serową są ze sobą ściśle skorelowane. 

Podziękowanie

Badania wykonano w ramach projektu badawczego własnego NN 310 204437 KA-
LIFERT przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Autor wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim koleżankom i kolegom z grupy 
MOEL, którzy życzliwie udostępnili próbki gleb z wieloletnich doświadczeń z na-
wożeniem potasem prowadzonych w 9 krajach Centralnej i Wschodniej Europy. 
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Abstract

The current study was designed to investigate magnesium content in the soil. 
Magnesium was determined by the A-L (Egner-Riehm-Domingo), calcium chloride 
(Schachtschabel, 0.0125 M CaCl2 1:20), potassium chloride (1 M KCl 1:10), 
ammonium acetate (1 M NH4 OAc 1:10), Mehlich 3 methods and water soluble 
magnesium (1:5). The highest magnesium content in the soil was established using 
the A-L method, followed by calcium chloride, potassium chloride, ammonium 
acetate and Mehlich 3 methods, while the lowest content was measured using 
water extract. The correlations between magnesium content determined by calcium 
chloride, potassium chloride, ammonium acetate and Mehlich 3 methods were very 
strong – 0.96–0.99. The correlation between magnesium contents determined by 
these methods and A-L was obtained only in the case when the amount of magnesium 
determined by the latter method was below 500 mg kg-1. The content of magnesium 
depended on soil texture and pH. The lowest magnesium content was measured in 
sand and sandy loam soils, while the highest content was recorded for clay loam. 
Soil pH exerted the greatest influence on the magnesium content determined by the 
A-L method. 

Key words: magnesium, determination methods, soil texture, soil pH.

Introduction

Magnesium is one of the main nutrients in plant nutrition, therefore in many 
countries soils are tested for magnesium content to make sure whether it is expedient 
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to apply magnesium fertilisation (Ristimaki, 2007, Roemheld, Kirkby, 2007). Ha-
ving summarised  the  same  soil  samples  analysed  in 11 laboratories of 10 East and 
Central European countries it was established that using different methods, there 
were identified differences between the obtained results and their assessment, which 
ultimately resulted in different magnesium fertilizer rates (Fotyma, Dobers, 2008). 
Each country has its own validated methods best-suited for its soils. 

Calcium chloride extract (Schachtschabel method) is used for magnesium 
determination in Poland, Slovenia, Germany and Austria and the contents measured 
are evaluated taking into account soil texture. However, in some countries assessment 
and indicated magnesium contents slightly differ, e.g. in Poland in a medium heavy 
soil magnesium content below 30 mg kg-1 is considered as very low, 31–50 – low, 
51–70 – moderate, 71–90 – high, more than 90 mg kg-1 – very high (Jadczyszyn, 
2009). The  potassium  chloride  method is used in Hungary and the contents measured 
are assessed according to the soil texture. In loamy sand and sandy loam soils, when 
the available magnesium content is up to 60 mg kg-1, it is considered to be low, 
61–100 – moderate and more than 100 mg kg-1 – high (Fotyma, Dobers, 2008). 
Potassium chloride extract is used for magnesium determination also in Russia, 
Belarus, Ukraine and the Balkan countries. 

Calcium and potassium  chloride  extracts are usually used only for magnesium 
determination, and available phosphorus and potassium are measured by other 
methods. It is time-consuming and requires higher reagent and labour input; 
therefore it is rational using one extract for the determination of  all  these  nutrients  
(Matejovic,  Durackova, 1994). It would be best to have an universal method for 
determination of many nutrients in the soil; as a result  numerous  experiments are  
conducted in this area (Michaelson, Ping, 1987; Loide, 2001 b; Wang et al., 2004). 
One of such methods is Mehlich 3 used in Czechia, Slovakia, Estonia (Fotyma,  
Dobers, 2008). Here, the measured magnesium content according to 5 groups of 
richness is grouped for light, moderately heavy and heavy soils, e.g. in Czechia, 
for moderately heavy soils gradation of available magnesium, 5 groups of richness  
in  arable soil are as follows: <105 mg kg-1, 106–160, 161–255, 256–330, >330 
mg kg-1. However, these contents are different in the stands of perennial grasses, 
orchards, vineyards and hops plantations (Budnakova, Čermak, 2009).

In Lithuania and Sweden, magnesium together with phosphorus and potassium 
in the soil is determined by the A-L (Egner-Riehm-Domingo), and in Latvia by 
D-L (Egner-Riehm) method (Vuorinen, Makitie, 1955; Fotyma, Dobers, 2008). In 
Lithuania, the content of magnesium determined in the soil is grouped: 1) at pH ≤6.0, 
<40, 41–80, 81–120, 121–160, >160 mg kg-1, 2) at pH >6.0, <100, 101–150, 151–
200, 201–300, >300 mg kg-1. According to this, magnesium fertilisation is expedient 
only at its lowest content in this scale (Lietuvos dirvoţemiř..., 1998). In Sweden, it 
is considered that magnesium fertilisers are effective only when magnesium content 
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in the soil is below 100 mg kg-1; moreover, attention is paid to the magnesium to 
potassium ratio (Vuorinen, Makitie, 1955). Estonian research evidence has shown 
that A-L method does not reflect accurately magnesium content in the soil and in 
this case the Schachtschabel method is better suited, and in Estonia the soils low in 
magnesium account for as much as 52% (Loide, 2001 a). Usually the distribution of 
magnesium content in the soil determined by some other methods is too narrow or 
too wide and this is a problem when choosing magnesium determination method. 
Magnesium content determined by the A-L and D-L methods is three and more 
times as high as that determined by Schachtschabel method, and the indicators 
obtained by these two methods differ little (Loide, 2001 b).

When soil is assessed according to FAO classification, soil base saturation is 
determined, at the same time sum of exchangeable cations obtained in ammonium 
acetate while determining calcium, magnesium, potassium and sodium (World 
reference  base...,  2006).  Since newly developed soil data bases present not only 
maps but also analysis of profiles, using these data it is possible to judge about 
magnesium content in the soil determined in ammonium acetate extract and at the 
same time about the necessity of magnesium fertilisation (Mažvila et al., 2006). 
Research evidence suggests that magnesium content in the soil depends on soil 
texture, soil type, pH, and humus content; therefore these indicators already partly 
describe magnesium status in the soil (Lietuvos dirvoţemiř..., 1998; Lipinski, 2005). 
However, it is still not clear how the content of magnesium extracted by different 
methods depends on these indicators.

The objective of this work was to determine the content of magnesium in different 
soils extracted using the methods applied in Europe, to estimate the interrelationship 
and dependence on soil properties.

Research methods

The  study was  conducted during 2008–2010. A total of 122 soil samples 
were collected from 21 sites of Lithuania differing in soil typology, texture and pH. 
The soil samples were taken from 3 layers: 0–30, 30–60, 60–90 cm. The content 
of magnesium in the soil samples was established at the Agrochemical Research 
Centre of the Lithuanian Institute of Agriculture using the following techniques: 

1. Egner-Riehm-Domingo method (abbreviated as A-L). The sample was 
extracted in the A-L buffer solution (1 M lactic acid, 3 M acetic acid and 1 M 
ammonium acetate, a solution was prepared from all the reagents, its pH was 3.7), 
soil to solvent ratio 1:20, stirred for 4 hours.

2. Mehlich 3 method (abbreviated as Me 3). The sample was extracted in Mehlich 
3 solution (0.2 M acetic acid, 0.015 M ammonium fluoride, 0.013 M nitric acid, 
0.25 M ammonium nitrate, 0.001 M ethylenediaminetetraacetic acid, a solution was 
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prepared from all the reagents, its pH was 2.5), soil to solvent ratio 1:10, stirred for 
5 minutes.

3. Magnesium in CaCl2 extract (abbreviated as CaCl2). The sample was 
extracted in 0.0125M calcium chloride solution, soil to solvent ratio1:20, stirred 
for 1 hour.

4. Magnesium in KCl extract (abbreviated as KCl). The sample was extracted in 
1 M potassium chloride solution, soil to solvent ratio 1:10, stirred for 1 hour.

5. Exchangeable magnesium or magnesium determined in ammonium acetate 
extract (abbreviated as NH4OAc). The sample was extracted in 1 M ammonium 
acetate solution (pH 7.0), soil to solvent ratio 1:10, stirred for 1 hour.

6. Water soluble magnesium (abbreviated as H2O) was determined by extracting 
the sample in water, soil to solvent ratio 1:5, stirred for 1 hour.

Magnesium concentration in the samples extracted by various solvents was 
determined by the atomic absorption spectrometer AAnalyst 200 (“AAnalyst 200AA 
Spectrometer”).

The samples that had been analysed for magnesium content were grouped 
according to soil typology, texture and pH and were estimated using the following 
statistical indicators: arithmetic mean (x), quadratic deviation (S), median (Me) 
coefficient of variation (V), maximal (max) and minimal (min) values. The texture 
of the samples tested was divided into 4 groups: 1) sand, loamy sand, 2) sandy 
loam, 3) loam, 4) clay loam. The soil typology was divided according to Lithuania-
specific and prevailing soils: 1) Cambisols and Calc(ar)ic Luvisol, 2) Eutric and 
Gleyic Albeluvisols, 3) Haplic and Gleyic Luvisols. The plough layer’s pHKCl was 
divided into 3 groups: <6.0, 6.0–7.0, >7.0. Using the correlationregression method 
we established the relationship between magnesium contents established by different 
methods.

Results and discussion

Our experimental evidence showed that the highest magnesium contents in 
Lithuania’s soils were established using the A-L method, much lower contents were 
measured by the other methods used, and the lowest contents were determined in 
waterextract (Table 1). The differences in magnesium content in various soil layers 
determined by calcium chloride, potassium chloride, ammonium acetate, and Mehlich 
3 methods were negligible. Irrespective of the sampling depth, the arithmetic mean 
of magnesium content established by the four methods varied within 187–292 mg 
kg-1 range. However, using the A-L technique, according to sampling depth the 
arithmetical means were obtained as follows: 0–30 cm – 655 mg kg-1, 30–60 cm 
– 1220 mg kg-1, 60–90 cm – 2427 mg kg-1. 
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In water extract, the minimal and maximal values of magnesium content were 
9 and 96 mg kg-1.

This suggests that in water extract only readily dissoluble salts were dissolved, 
such as magnesium nitrate, magnesium chloride, magnesium hydroxide, magnesium 
sulphate, whose contents are generally low in the soil. Using the A-L method we 
dissolved not only the above mentioned salts but also magnesium phosphates and 
part of magnesium carbonate, which occurs at high contents in calcareous soils, 
especially in deeper layers. Compared with the water extract, magnesium content, 
established by the A-L method, increased by as many as 25–70 times.

In the soil analysed by other methods only a small part magnesium carbonate 
was dissolved, and compared with the water extract, magnesium content was 7–9 
times higher.

Table 1. Magnesium contents in the soil determined by different methods

While estimating the distribution of magnesium content within the 0–30 cm 
soil layer, it was found that as many as 97.6% of all soil samples analysed in water 
extract contained up to 50 mg kg-1, and only 2.4% of the samples had a slightly higher 
content, but did not exceed the 100 mg kg-1 limit (Table 2). However, magnesium 
content determined by the calcium chloride, potassium chloride, ammonium acetate 
and Mehlich 3 methods distributed as follows: 22–24.4% of the samples tested 
were within 51–100 mg kg-1 range, 31.7–43.9% of the samples within 101–200 mg 
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kg-1 range, and 14.6–29.3% of the samples within 201–300 mg kg-1 range. When 
magnesium content exceeded 300 mg kg-1, the distribution of samples according 
to the methods employed was as follows: 9.8% were extracted in calcium chloride, 
12.2% in potassium chloride, and 17.0–17.1% by Mehlich 3 and ammonium acetate 
methods, i.e. the amount of samples tested had a slightly higher magnesium content 
when analysed using the latter two methods. Whereas using the A-L method, the 
samples with magnesium content exceeding 500 mg kg-1 accounted for 43.9%. 
Correlation were calculated to estimate the relationship between soil magnesium 
determination methods (Table 3). A very weak correlation was established between 
the A-L and other magnesium determination methods for the 0–30 cm soil layer. 
A moderately strong correlation was obtained between water soluble magnesium 
content and calcium chloride, potassium chloride, ammonium acetate and Mehlich 
3 methods, and a very strong correlation 0.97–0.99 was found while comparing the 
four methods.

Table 2. The distribution of samples according to magnesium content (%) within 
0–30 cm soil layer as influenced by various determination methods

For the 30–60 cm soil layer, the correlation between A-L and calcium chloride, 
potassium chloride, ammonium acetate methods was weak, however, slightly higher 
than that for the 0–30 cm layer.

The correlation between the A-L and Mehlich 3 methods was moderately strong, 
and no correlation was found with the water soluble magnesium content.

Like for this layer, the same regularities were established for the 60–90 cm 
layer; however, the correlation between the A-L and calcium chloride, potassium 
chloride, ammonium acetate, Mehlich 3 methods was even stronger than for the 
0–30 and 30-60 cm layers. Magnesium content’s correlation when comparing the 
calcium chloride, potassium chloride, ammonium acetate and Mehlich 3 methods 
was very strong for all soil layers.
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In order to get a deeper insight into the relationship between the A-L and other 
magnesium determination methods we divided results scale in two parts. The first 
one, when magnesium content in the soil is up to 500 mg kg-1, the second one when 
the magnesium content is 500–8000 mg kg-1, and for comparison we left the entire 
scale 0–8000 mg kg-1 (Fig. 1). For calculations we used soil analyses results for all 
layers.

Our research findings indicated that when the content of magnesium established 
by the A-L method was up to 500 mg kg-1, the relationship between it and calcium 
chloride, potassium chloride, ammonium acetate and Mehlich 3 methods was strong, 
and when the magnesium content measured by the A-L method ranged from 500 
mg kg-1 to 8000 mg kg-1 there was no relationship between them. If we use all the 
data for the determination of the strength of the relationship, we see a very weak 
relationship between the A-L and other magnesium determination methods. Thus, 
we can estimate the data of magnesium content established by the A-L and calcium 
chloride, potassium chloride, ammonium acetate and Mehlich 3 when it does not 
exceed 500 mg kg-1, and according to the equation of regression the best relationship 
was obtained when magnesium content was up to 300 mg kg-1.

Table 3. Correlation coefficient between magnesium content in various soil layers 
determined by different methods
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Note. The contents of magnesium established by the A-L method: A – 0–500 mg kg-1, B – 500–8000 
mg kg-1, C – 0–8000 mg kg-1.

Figure 1. The relationship between magnesium contents established by the A-L (y) 
and calcium chloride, potassium chloride, ammonium acetate, 

Mehlich 3 (x) methods
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Figure 2. The relationship between ammonium acetate (y) and potassium chloride, 
calcium chloride and Mehlich 3 (x) magnesium determination methods

Figure 3. The relationship between Mehlich 3 (y) and potassium chloride, 
calcium chloride and ammonium acetate (x) magnesium determination 

methods
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It is seen from the equations of regression that when the content of magnesium 
determined by the A-L method amounted to 100 mg kg-1, this corresponded to about 
65–70 mg kg-1 established by calcium chloride, potassium chloride, ammonium 
acetate, Mehlich 3 methods. When the magnesium content measured by the A-L 
method amounted to 200 mg kg-1, this corresponded to 95–110 mg kg-1, when 300 
mg kg-1, this corresponded to 150–170 mg kg-1.

The relationship of magnesium content in the soil between calcium chloride, 
potassium chloride, Mehlich 3 (x) with ammonium acetate (y) determination method 
(Fig. 2) was found to be very strong. This was determined when we estimated not 
only separate soil layers but also used the results for all layers for the calculations, 
which is presented in the Figure. Similar results were obtained when analyzing the 
relationship of available magnesium content with the calcium chloride, potassium 
chloride, ammonium acetate (x) and Mehlich 3 (y) methods (Fig. 3). The highest 
magnesium content values were obtained when the soil was extracted by the Mehlich 
3 method, followed by ammonium acetate, potassium chloride and calcium chloride 
methods.

Soil texture had a considerable effect on magnesium content; as a result, its 
content may have varied markedly (Table 4). In sand, loamy sand soils, at the 0–30 
cm layer, the arithmetical mean of magnesium established by the calcium chloride, 
potassium chloride, ammonium acetate and Mehlich 3 methods, varied very little 
– within the 94–102 mg kg-1 range (Table 4). However, having estimated magnesium 
by the A-L method, the arithmetical mean value was 132 mg kg-1, and minimal and 
maximal values were 96 and 175 mg kg-1, respectively. 

In sandy loam soils, at the same depth, the arithmetic mean of magnesium 
content established by the calcium chloride, potassium chloride, ammonium acetate 
and Mehlich 3 methods fluctuated within the 145–176 mg kg-1 range, and using the 
A-L method – 329 mg kg-1, i.e. was nearly twice as high.

In loam soils, the arithmetic mean of magnesium content established by the A-
L method was 438 mg kg-1, and using the other test methods, except for the water 
extract, it was 156–188 mg kg-1. In clay loam soils, the arithmetic means were 811 
and 274–359 mg kg-1, respectively. This suggests that heavier-textured soils had 
markedly higher contents of magnesium. However, if the contents of magnesium 
established by calcium chloride, potassium chloride, ammonium acetate and Mehlich 
3 methods in heavy loam soils was 2.5–3 times higher than those established in 
sandy soils, and no significant differences were established between the methods, 
the differences in magnesium contents established by the A-L method were 6 times 
higher due to the soil texture. 

In deeper soil layers, like in the 0–30 cm layer, in heavier-textured soils, the 
content of magnesium increased. However, if the arithmetic mean of magnesium 
content established by the calcium chloride, potassium chloride, ammonium acetate 
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and Mehlich 3 methods was similar to that established in the 0–30 cm layer and the 
highest contents of magnesium 250–530 mg kg-1 were obtained in clay loam soils, 
the arithmetic mean of magnesium content established by the A-L method in the 30–
60 cm layer was 2033 mg kg-1, and that in the 60–90 cm layer was 3980 mg kg-1.

The content of water soluble magnesium in the soil was very low. Its content 
was also affected by the soil texture: in sandy soil the arithmetic mean was 21 mg 
kg-1, in heavy loam soils 31 mg kg-1. The medians made up 15 and 28 mg kg-1, 
respectively.

Table 4. The distribution of magnesium content determined by different methods 
within the 0–30 cm soil layer

Soil types did not have any consistent effect on the content of magnesium 
established by different methods (Table 5). In various soil types, the arithmetic mean 
of magnesium content determined by the calcium chloride, potassium chloride, 
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ammonium acetate and Mehlich 3 methods varied within the 187–233 mg kg-1 range, 
and quadratic deviation was as high as 119–188 mg kg-1. The magnesium content 
established by the A-L method was 3 times as high as that determined by the other 
methods, and in various soils the arithmetic mean of magnesium content fluctuated 
within the 495–688 mg kg-1  range, when quadratic deviation was as high as 485–847 
mg kg-1. The arithmetic mean of available magnesium content in water extract in 
various soil systematics units was 24–26 mg kg-1, and minimal and maximal value 
was 9 mg kg-1 and 75 mg kg-1, respectively.

Table 5. The magnesium content determined by different methods in the 0–30 cm 
layer of various soils

Soil pH affected magnesium content (Table 6); however, the dependence of 
magnesium content established in different extracts on soil pH was diverse. Soil 
pH had the greatest effect on the magnesium content established in the A-L extract. 
When the 0–30 cm soil layer’s pH was below 6.0, the arithmetic mean of magnesium 
was 173 mg kg-1, when pH was 6.0–7.0 – 573 mg kg-1, and at a pH above 7.0 the 
content of magnesium was as high as 2639 mg kg-1. 
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Table 6. The effect of soil pHKCl on the content of magnesium determined by different 
methods
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In the 30–60 cm layer, the contentsof magnesium varied even more – 267, 1133 
and 3262 mg kg-1, respectively. Such high content of magnesium in not acid soils 
resulted from magnesium carbonate content, which was readily dissolved by the A-L 
extract. Carbonate content was low only in the 0–30 cm layer, when pH was below 
6.0. However, the maximal magnesium content obtained here made up 299 mg 
kg-1 and was only by approximately 1.5 times higher compared with that obtained 
using calcium chloride, potassium chloride, ammonium acetate and Mehlich 3 
methods,where its maximal contents were 184–210 mg kg-1. 

The arithmetic mean of magnesium content determined by the calcium chloride, 
potassium chloride, ammonium acetate and Mehlich 3 methods was lower when soil 
pH was below 6.0 and in the 0–30 cm layer made up 112, 102, 102, 111 mg kg-1, 
respectively, and in the 30–60 cm layer – 158, 170, 164 and 175 mg kg-1, respectively. 
The arithmetic mean of magnesium content when using these extracts doubled at a 
pH of 6.0–7.0. However, at a pH higher than 7.0, the mean of magnesium at the 
30–60 cm layer was slightly lower, at the 0–30 cm layer a bigger reduction occurred 
and this might have been influenced by a small number of samples.
In water extract, the lowest content of magnesium was only in the 0–30 cm layer at 
a pH below 6.0.
When soil was extracted by calcium chloride, potassium chloride and ammonium 
acetate solutions, the cations of their salts ousted magnesium cations from the soil, 
therefore we determined the sum of this and water soluble magnesium. When the soil 
had been extracted with a very acid A-L solution, containing ammonium acetate, for 
4 hours, not only magnesium cations absorbed by the soil moved into the solution 
but also some part of minerals dissolved, especially magnesium carbonate, whose 
content was high in Cambisols and Calc(ar)ic Luvisol. The soil was extracted with 
an acid Mehlich 3 solution only for 5 minutes, therefore magnesium absorbed by the 
soil transited into it, and the time was too short for magnesium content present in 
minerals to dissolve.

Conclusions

1. The contents of magnesium in the soil determined by various methods differed. 
The highest magnesium content was established by the A-L method, where 24.4% of 
all samples tested contained up to 200 mg kg-1 of magnesium, 31.7% of the samples 
contained 201–500 mg kg-1, and 43.9% of the samples contained more than 500 mg 
kg-1. In the 0–30, 30–60 and 60–90 cm soil layers the maximal values of magnesium 
amounted to 4210, 7704 and 7938 mg kg-1, respectively. 

2. When magnesium content was measured by the calcium chloride, potassium 
chloride, ammonium acetate, and Mehlich 3 methods, the samples containing up 
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to 500 mg kg-1 of magnesium accounted for 95.1–97.6%, and the arithmetic means 
for the 0–30 cm layer were 187, 188, 208 and 226 mg kg-1. The least magnesium 
contents were measured in water extract, where its content ranged from 8 to 96 mg 
kg-1.

3. The correlation established between magnesium content determined by calcium 
chloride, potassium chloride, ammonium acetate, and Mehlich 3 methods were very 
strong – 0.96–0.99. The correlation between these methods and A-L was obtained 
only when the magnesium content established by the latter method did not reach 500 
mg kg-1. There was not found any correlation between the water soluble magnesium 
content and that determined by the A-L magnesium content with the other methods 
investigated was moderate for the 0–30 cm soil layer, and weak for the 30–60 and 
60–90 cm layers.

4. The content of magnesium depended on soil texture and pH. The lowest contents 
of magnesium was established in sand and sand loam soils, while the highest contents 
were measured in clay loam, where the difference of arithmetic means between 
these soil textures using the A-L method was 6.1 times, calcium chloride, potassium 
chloride, ammonium acetate and Mehlich 3 methods – 2.8–3.7 times, and using the 
water extract the difference was 1.5 times. Soil pH had the greatest influence on 
the magnesium content established by the A-L method.At a lower pH, i.e. 6.0 in 
the 0–30 cm soil layer, arithmetic mean of magnesium was 173 mg kg-1, at a pH of 
6.0–7.0 – 573 mg kg-1, at a pH >7.0 –2636 mg kg-1.
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PHOSPHORUS  SORPTION PROPERTIES OF SELECTED POLISH 
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Abstract

The study aimed at the assessment of the soil phosphorus adsorption parameters 
using classical laboratory methods and equations based on Langmuire, Freundlich 
and Temkin modes. Soils under examination represented typical cultivated areas in 
Central Poland. All used sorption models are equally useful for describing the mobile 
phosphorus transformation in the cultivated soils. The parameters drawn from these 
models, such as Smax, aF and MBC may be used to assess the phosphorus sorption 
properties of the soils. The maximum phosphorus sorption capacity (Smax) of arable 
layer take a relatively low values, which ranged from 62,5 to 285,7 mg P kg-1 in 
investigated soils. The study justifies the use of the phosphorus sorption indices 
(PSI), determined from equilibration of the soil with a solution containing 36 mg P 
dm-3, at a ratio of soil/solution as 1:10, for assessment of sorption properties of the 
arable soils of Poland.
Key words: phosphorus sorption, isotherms sorption, P sorption index.

Introduction

Good understanding of the transformation processes of the native and applied 
phosphorus in the soil is a prerequisite for the proper management of phosphorus 
fertilizers. Mutual relations between adsorption and desorption, precipitation and 
dissolving of phosphates define the general result of these processes. The adsorption 
capacity of soil and the quantity of adsorbed phosphorus are the indicators of the 
soil capability to retain or release this element. Fertilizer advisory systems based on 
the principle” build up and maintenance” favors application of phosphorus in the 
amounts surpassing plant requirements. The phosphorus surpluses accumulated in 
the soil surpasses its adsorption capacity and brings about the losses of phosphates 
to the hydrosphere [Heathwaite and Dils 2000, Sharpley 1995]. The emission of 
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phosphorus, from agriculture, and its impact on the eutrophication of ecosystems has 
been extensively examined and reported in the literature [Heathwaite and Sharpley 
1999, McDowell et al. 2001, Paultler and Sims 2000, Sharpley 1995].

Adsorption is commonly defined as the concentration of phosphates on the 
colloidal surfaces. The curve relating the concentration of phosphate in soil solution to 
the amount adsorbed on colloidal surfaces is called the adsorption isotherms. Several 
equations are used to describe adsorption isotherms to mention here Langmuir, 
Freundlich and Temkin equation. [Bolster and Hornberger 2007, Limousin et al. 
2007, McGechan 2002, McGechan and Lewis 2002]. These parameters provide 
important insight into the soil adsorption properties and processes forming the 
mobile phosphorus fractions of the soil. Another, easier to determine, parameter 
approximating the soil adsorption capabilities is the phosphate sorption index 
proposed by Bache and Williams [1971]. It is derived from a single equilibration of 
a soil sample with a solution of known phosphorus content. 

The soil and climatic conditions have a decisive impact on the development 
of phosphorus adsorption capacities, which has been well documented for the US, 
Canada and Western Europe [Khiari et al. 2003, Leinweber et al. 1997, Lookman 
et al. 1995, Maquire et al. 2001, Sims et al. 2002, Uusitalo, Tuhkanen 2000]. In 
Poland such data are still insufficient, although they are important for pedology, 
plant nutrition and environmental protection. The study aimed at the assessment of 
the soil phosphorus adsorption parameters using classical laboratory methods and 
empirical models. Soils under examination represented typical cultivated areas in 
Central Poland.    

Methods

Soil samples were collected in 2009 year from arable layers of soils in 22 farm-
fields. Soils of diverse physicochemical properties represented cultivated areas in the 
Central Poland. The farms have been selected according to the types of production: 
crop production (C), mixed crop-animal production (C-A) and organic farming (O) 
(Table 1). The following soil parameters were examined:
−	 the texture by Casagranda’e method modified by Prószyński,
−	 the pH in 1 M KCl suspensions by potentiometer,
−	 the organic carbon content using Tiurin’s method,
−	 the cation exchange capacity (CEC) as the sum of base S (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) 

and the hydrolytic acidity (Hh),
−	 the content of available phosphorus with the Egner DL method.

Soil sorption properties were measured by shaking the samples with 0.01 
M CaCl2 (at a ratio of 1:10) containing increasing amounts (0 to 20 mg dm-3) of 
KH2PO4, for 24 hours, centrifuging at 3000 rmp for 15 minutes and filtering using 
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Whatman filters no.42. Phosphorus concentrations in the extracts were determined 
by a spectrophotometer using the molybdenum-blue ascorbic method. The amount 
of adsorbed phosphorus (S) was calculated by subtracting the amount of phosphorus 
in the equilibrium solution before and after 24-hour shaking [Sharpley et al. 2008]. 
Langmuir, Freundlich and Temkin equations were applied to estimate the parameters 
of adsorption isotherms.
The Langmuir model: C/S = 1/kSmax + C/Smax
S – the amount of phosphorus adsorbed by a unit mass of the soil, mg kg-1

C – the amount of phosphorus in the equilibrium solution after 24-hour shaking
Smax – the maximum phosphorus adsorption capacity of the soil, mg kg-1

k – a constant related to bounding energy of phosphorus to the soil (affinity constant), 
dm3 mg-1 

Plotting a graph of C/S against C gives a straight line with the slope value equal 
to 1/Smax and 1/kSmax as the y-axis intercept [Graetz and Nair 2000]. The maximum 
buffering capacity (MBC) was calculated as the product of the phosphorus affinity 
constant (k) and the adsorption maximum (Smax) [Kuo et al. 1988]. 

The Freundlich model: S = aF C
bF,  more frequently represented in a logarithmic 

form: log S = log aF + bF log C. 
A plot of log S versus log C gives a straight line with the slope of bF and the 

intercept equal to log aF [Graetz and Nair 2000]. In this model, C and S have the 
same significance as in the Langmuir model, aF is an adsorption constant obtained 
from the y-axis intercept (log aF) and expressed in mg P kg-1, whereas bF is a constant 
derived from the slope (bF) and expressed in dm3 kg-1.

The Temkin model: S = a + b ln C, where a and b are constants corresponding 
to the intercept (a) and the slope (b), respectively. Based on this equation, the 
phosphorus concentration in the solution, at which phosphorus is neither adsorbed 
nor desorbed, i.e. the equilibrium phosphorus concentration (EPC0) was derived 
from the x-axis intercept. 

The phosphorus sorption index (PSI) was determined from a single 
equilibration of the soil with a solution containing a known amount of phosphorus. 
The soil was treated with 0.01 M CaCl2 containing 75 mg P dm-3 (at a ratio of 1:20) 
during 24 h at the room temperature [Bache and Williams 1971]. The phosphorus 
contents in the solution (C, mg dm-3) and the amount of phosphorus adsorbed (S, mg 
kg-1) were calculated in the same way as in the isotherm method. The results served 
as a basis for the calculation of PSI75 (dm3 kg-1) as S/logC. PSI27 and PSI36 were also 
determined by equilibrating soil with solutions containing 27 mg P dm-3 and 36 mg 
P dm-3 at a ratio of soil/solution 1:20 and 1:10, respectively.
The results were processed statistically using Microsoft Excel spreadsheet and/or  
Statgraphics 5.0 package.
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Results

Physical and chemical soil properties

Table 1. The soil properties 

No.
soil

Type of 
farm* 

pHKCl
Corg

g kg-1

ř 
<0,02

%
P mg 
kg-1

Na Mg K     Ca Hh T

mmol (+) kg-1of soil

1 C 6.6 4.45 18 99.7 0.19 2.14 1.82 12.20 28.13 44.48

2 C 5.9 3.78 13 77.5 0.13 2.98 3.79 13.60 29.63 50.12

3 C 5.3 9.00 42 45.8 0.88 9.08 1.68 32.70 42.00 86.34

4 C 6.2 5.04 31 74.7 0.36 4.97 2.38 27.35 13.13 48.19

5 C 6.8 12.18 36 49.4 0.34 9.23 2.25 33.11 18.00 62.92

6 O 6.1 4.58 13 45.4 0.40 1.63 0.52 9.41 27.38 39.34

7 O 5.6 3.88 14 12.0 0.12 1.94 1.04 11.19 29.25 43.54

8 C-A 4.8 19.82 9 41.3 0.73 1.94 1.04 25.80 92.63 122.13

9 C-A 4.2 9.38 10 50.9 0.10 0.48 2.42 4.50 70.88 78.37

10 C-A 4.0 7.78 4 28.3 0.14 0.73 0.21 6.17 65.63 72.87

11 C-A 3.7 3.62 7 81.4 0.34 3.29 2.05 10.81 63.75 80.25

12 C-A 4.1 6.02 5 49.0 0.29 0.56 0.47 4.17 48.75 54,25

13 C-A 6.5 8.45 6 164.9 0.49 6.35 15.68 19.68 21.38 63.57

14 C-A 4.2 5.75 8 29.4 0.13 1.33 1.20 4.69 45.38 52.73

15 C-A 4.2 2.22 4 38.1 0.21 0.50 0.59 1.77 63.00 66.07

16 C-A 4.0 4.09 8 60.1 0.07 0.63 1.04 2.97 90.00 94.70

17 C-A 4.5 13.32 9 39.6 0.21 0.73 0.25 19.82 63.75 84.76

18 C-A 6.5 8.35 34 198.0 0.20 5.22 14.15 29.47 22.50 71.55

19 C-A 6.3 4.27 24 121.6 0.14 4.94 3.28 26.73 21.00 56.10

20 C-A 3.7 4.67 24 26.2 0.21 1.82 2.54 6.32 67.13 78.01

21 C-A 4.1 8.88 7 80.9 0.07 0.95 1.84 4.69 55.50 63.05

22 C-A 4.8 7.15 8 92.7 0.07 1.79 10.04 9.98 49.13 71.00
    *Type of farm:  C-crop production; C-A-mixed crop –animal production; O- organic farming

The content of a fraction ř < 0,02 mm in the soils under study ranged from 4 
to 42% and represented the texture classes typical for the territory of Poland. The 
content of organic carbon in the soils varied from 3,62 to 19,83 g kg-1 and the pH 
values from 4,0 to 6,6. The cations exchange capacity was between 39 and 122 
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mmol (+) kg-1. The soils differ considerably with respect to the content of available 
phosphorus (Egner-DL), which ranged from very low (11,96 mg P kg-1) to very high 
(164,90 mg P kg-1). The lowest and highest amounts of available phosphorus were 
found in soil samples from the organic farming and animal husbandry, respectively. 

                                                            
Phosphorus adsorption

 The parameters of the phosphorus adsorption for three applied equations and for 
Bach model (index sorption) are presented in table 2. 

Table 2. Values of phosphorus characteristics sorption in the soils.

 Langmuir  Freundlich Temkin Index sorption  
no. K Smax MBC bF aF b EPCo PSI36 PSI75 PSI27

soil dm3 mg-1 P mg P kg-1 dm3 kg-1 dm3 kg-1 mg P kg -1     dm3 kg-1 dm3 kg-1

1 0,24 149,3 35,1 0,49 34,1 29,3 0,308 90,4 12,7 73,3

2 0,23 151,5 35,0 0,49 34,0 29,4 0,309 92,0 12,8 76,5

3 1,28 200,0 256,4 0,37 99,6 36,1 0,046 111,0 26,4 168

4 0,30 140,8 41,7 0,42 39,2 22,6 0,123 102,0 9,0 73,9

5 0,51 169,5 86,9 0,41 57,1 27,4 0,074 98,0 19,8 89,1

6 0,32 97,1 31,2 0,40 29,6 16,5 0,135 87,0 6,3 64,6

7 0,54 149,2 81,3 0,73 30,5 22,6 0,093 91,2 15,4 226,0

8 2,06 285,7 588,3 0,53 183,4 62,7 0,044 185,2 48,7 142,8

9 1,26 188,7 238,1 0,44 89,4 45,7 0,118 109,0 38,9 98,5

10 5,93 62,5 370,4 0,49 68,2 15,8 0,012 37,5 3,5 69,8

11 0,19 153,8 29,4 0,51 30,7 29,6 0,370 129,0 8,6 54,6

12 0,64 114,9 73,6 0,56 34,1 20,4 0,079 77,7 15,8 30,9

13 0,12 81,3 9,3 0,56 11,7 30,0 0,553 42,8 8,5 69,3

14 0,83 125,0 103,1 0,54 42,5 22,0 0,067 75,3 20,2 114,5

15 1,77 188,7 333,4 0,39 106,8 37,7 0,046 171,4 16,9 143,6

16 1,18 212,8 250,0 0,48 100,6 44,0 0,072 204,6 45,0 77,4

17 0,47 149,2 69,4 0,64 36,3 25,9 0,100 125,2 10,9 62,4

18 0,09 151,5 13,3 0,67 14,8 30,2 0,961 91,6 5,1 62,9

19 0,19 116,3 21,5 0,50 23,3 25,8 0,554 77,2 10,25 34,5

20 1,02 204,1 208,4 0,39 92,2 35,8 0,051 179 20,6 118,1

21 0,63 196,1 123,5 0,43 72,1 38,1 0,117 147,1 17,5 115,2

22 0,33 135,1 44,6 0,45 38,8 31,2 0,348 85,8 3,6 57,2
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From the Langmuir equation, showing high values of R2 (0,98–1,00) the 
maximum phosphorus adsorption capacity S max can be calculated. At this value 
of S the surface of adsorbing surfaces becomes saturated and adsorption reaches a 
maximum. The average value of Smax for the soils under study was 155,6 mg P∙kg-1 
within the range 62,5–285,7 mg P∙kg-1. Parameter k in this equation represents soil 
binding energy for phosphorus and ranged between 0,09 to 5,93 dm3 mg-1 P.

Another important soil parameter is phosphorus buffer capacity. This parameter 
is defined as a change in the amount of phosphorus adsorbed per unit of change in the 
phosphorus concentration in the soil solution and has a different value at each point 
of the adsorption isotherm. For this reason, the maximum buffer capacity (MBC), 
a parameter independent of the current level of saturation, is frequently employed 
to assess the buffering properties of the soils [Holford and Mattingly 1976]. In the 
examined soils MBC values ranged from 9 to 588 dm3 kg-1.

Freundlich equation, widely used in dilute solutions has no theoretical 
foundation and it is empirical. This model assumes multilayer adsorption resulting 
in non-existence of the maximum adsorption capacity. The data for individual soils 
fitted into the Freundlich equation with the determination coefficients R2 > 0.95, 
comparable to those reported for the Langmuir one. The aF, represents the amount 
of phosphorus adsorbed on the solid soil fraction (mg kg-1) at the phosphorus 
concentration of 1 mg dm-3. The values of aF ranged between 11,7 and 183 mg∙kg-1 
soil. Another parameter in this equation bF representing phosphorus binding energy 
theoretically takes values between 0 and 1. In the own investigation the values of this 
parameter ranges between 0,37 and 0,73 dm3∙ kg-1 soil. 

Temkin is also of purely empirical character and it is rather rarely used in 
interpreting the results of investigations on phosphorus adsorption in soils. Based on 
this equation, the phosphorus concentration in the solution, at which phosphorus is 
neither adsorbed nor desorbed, i.e. the equilibrium phosphorus concentration (EPC0) 
was derived. In the studied soils the EPC0 values were between 0,012 do 0,961 mg 
P dm-3. This parameter is an indicator of the phosphorus intensity in the soil solution 
and it is generally believed that its value decreases with the increasing phosphorus 
buffering capacity of the soil. This is tantamount to the capacity of the soil to buffer 
an increased phosphorus inflow with no increase in the phosphorus concentration in 
the soil solution.

For the studied soils, PSI75 ranged from 3 to 48 mg P kg-1 soil. In the own study 
the solutions containing 27 mg P dm-3 (at the ratio soil/solution1:20) and 36 mg  
P dm-3 (at the ratio soil/solution1:10) were used as well. The obtained PSI values, ranged 
from 31 to 226 mg P kg-1 soil, and from 37 to 205 mg P kg-1 soil, respectively.

Soil pedological traits and soil phosphorus adsorption parameters are mutually 
correlated. Significantly correlation between soil characteristics are shown in Table 
3.
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The maximum phosphorus sorption capacity (Smax) was well correlated with other 
calculated phosphorus sorption parameters such as; aF (r=0,81**), b (r=0,88**), MBC 
(r=0,59**) and  sorption indices (PSI27, PSI75, PSI36). Smax, aF  and  the maximum 
buffering capacity (MBC) were  also well correlated with each other.

Table 3. The correlation coefficients (r) between selected soil characteristics

Relation r
Corg-Smax
Hh-Smax
T-Smax
aF-Smax
b-Smax

PSI36-Smax
PSI75-Smax
PSI27-Smax
MBC-Smax

MBC-aF

0,41*
0,56**
0,66**
0,81**
0,88**
0,86**
0,79**
0,84*
0,59**
0,94**

*significant at p<0,05; **significant at p<0,01

From among various physical and chemical proprieties of investigated soils 
only content of the organic carbon (Corg), hydrolytic acidity (Hh) and capacity of 
exchangeable cations (T) were significantly correlated with Smax.

Discussion 

In accordance with the assumption of the Langmuir adsorption model, only 
a monolayer is formed at the solid – solution interface and further increase in 
phosphorus concentration does not result in intensification of sorption. Although 
such approach relates rather to chemisorptions, characterised by a higher bounding 
energy and lower reversibility of the reaction, the parameters calculated according to 
this model are useful for comparisons of soils in terms of their sorption properties. 

Our results indicate that the phosphorus sorption capacity of the arable layer 
of the cultivated Polish soils is relatively low compared with other countries. The 
phosphorus sorption capacity of the arable layer of the cultivated soils assessed by 
the same method equalled 6 to 12 mmol P kg-1 in Sweden [Borling et al. 2001] and 
reached 16 to 50 mmol P kg-1 in Finland [Uusitalo and Tuhkanen 2000]. South African 
soils of a high degree of erosion showed much higher values of phosphorus sorption 
capacity, which attained 500 to 1197 mg P kg-1 [Ichangi et al. 2008]. Nonetheless, 
the sorption capacity of cultivated soils of Central Poland proves similar to that of 
diverse sandy soils of Denmark, which ranged from 14 to 266 mg P kg-1 [Bubba et al. 
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2003]. Similar results were obtained by Potarzycki [2005] on the experimental field 
IUNG-PIB. In his study the phosphorus sorption capacity varied from 80 to 180 mg 
P kg-1 depending on fertilization.

The adsorption constants reflecting the binding energy of phosphorus in the 
soil, derived from the Freudlich (bF) and Langmuir (k) equations, showed no 
significant relation to the maximum phosphorus sorption capacity in the studied 
soils. Similar results were obtained by other authors, who have concluded that the 
number of phosphorus-binding sites (sorption surface) has a greater influence on 
the soil phosphorus sorption capacity than the phosphorus binding energy [Bache 
and Williams 1971]. According to Freundlich, the binding energy decreases with 
the increase in phosphorus sorption and takes values between 0 and 1. The values 
reported in the literature extended between 0.25 and 0.65 (bF) (Torrent i Delgado 
2001). In our study, they stretched between 0.37 and 0.73. 

The mutually correlated parameters Smax, aF and MBC can be successfully 
applied in the research on the potential phosphorus adsorption capacity of the Polish 
arable soils. However, determination of these parameters is laborious and time 
consuming, which limits their application in the routine assessment of phosphorus 
adsorption properties of the soils. A simple technique to approximate the potential soil 
adsorption capacity was developed by Bache and Williams [1971]. In this method, 
single point phosphorus sorption index (PSI) is derived from equilibration of soil 
sample with a solution containing 1.5 g P kg-1 soil. This relatively large phosphorus 
content enables comparison of soils presenting diverse sorption properties. 

Hartikainen [979] and Bolland et al. [1996] suggested the use of equilibrium 
solutions bearing lower phosphorus quantities, 6,45 and 3,2 mmol P kg-1, respectively. 
It is generally believed that, if PSI is employed to compare soils of similar phosphorus 
sorption properties, the phosphorus concentration in the equilibrium solution should 
only slightly exceed the maximum phosphorus sorption capacity of the soil (Smax). 
Consequently, in the own study we utilised a solution containing 27 mg P dm-3 at 
ratio of 1:20 (soil/solution). The obtained PSI27 values were well correlated with Smax 
(Table. 3). The strongest relationship was obtain for PSI36 determined from a single 
equilibration of the soil with solution containing 36 mg P dm-3 at ratio of 1:10 (soil/
solution) (Table. 3). Such alteration resulted in a higher difference in the phosphorus 
concentration between the equilibrium solution at the baseline and that after a 24-
hour incubation, and enabled a more accurate colorimetric assessment.

The content of aluminium and iron in the soil aside, the soil phosphorus sorption 
properties soil may be influenced by other parameters, such as the organic carbon 
content, silt and clay particles content, pH or CaCO3 content in the soil [Ige et al. 2007, 
Lookman et al.1996, Zhang et al. 2005]. Out of these, the organic carbon content was 
the sole factor shown in this study to influence the maximum phosphorus sorption 
capacity of the soil (Table 3). It has been reported in the literature that the relation 
between the organic carbon content in the soil and the soil phosphorus sorption 
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capacity is not definite and the organic carbon content in the soil is not always 
directly correlated with the phosphorus sorption capacity of the soil [Borling 2001]. 
Organic matter may affect the soil sorption properties by binding with aluminium 
and iron, which delays the crystallization and augments the phosphorus sorption. 
In addition, complexes of organic matter and aluminium and/ or iron yield a bigger 
sorption surface then oxides of the two metals. Conversely, binding of the organic 
matter to mineral soil particles may lead to a reduction in the surface of sorption 
[Borggaard et al. 1990, Subramaniam and Singh 1997]. 

Notwithstanding the lack of statistically proven direct correlation between 
Smax and pH or the content of silt and clay particles, it can be supposed that the 
mentioned soil properties had an effect on the phosphorus sorption properties of the 
studied soils. Such a conclusion may be inferred from the statistically demonstrated 
relationship between Smax and the hydrolytic acidity (Hh) or cation exchangeable 
capacity (T) (Table 3), which in large measure, depend on pH and the content of silt 
and clay particles in the soil. Such reasoning is supported by the diversity of results 
obtained by various authors in studies on phosphorus sorption in soils of dissimilar 
granulometric composition and organic matter content in different climatic conditions 
[Borling et al. 2001, Borling et al. 2004, Uusitalo and Tuhkanen 2000].

Conclusions

1. The Langmuir, Temkin and Freudlich models are equally useful for describing 
the mobile phosphorus transformation in the cultivated soils in Poland. The 
parameters drawn from these sorption models, such as Smax, aF and MBC may be 
employed to assess the phosphorus sorption properties of the soils.

2. The maximum phosphorus sorption capacity of arable layers of soils in Central 
Poland take relatively low l values, which ranged from 62,5 to 285,7 mg P kg-1. 

3. Sorption properties of arable soils of Poland can be assessed by the means of the 
phosphorus sorption index (PSI) determined from a single equilibration of the 
soil with a solution containing 36 mg P dm-3, at a ratio of 1:10 (soil/solution).
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Abstract

The effect of long-term mineral-organic fertilisation on the content and chemical 
composition of soil organic matter was investigated. The total content of carbon, 
by oxidation method and two fractions of carbon, labile and non-labile differing 
in susceptibility to oxidation has been determined. The carbon management index 
(CMI) was calculated based on the carbon pool index (CPI) and carbon lability index 
(LI). The highest nitrogen dose without manure application resulted in a considerable 
increase in the CMI value. In the treatments with manure application increased 
nitrogen doses decreased the CMI value. 

Key words: soil organic matter, long-term fertilization, oxidation capacity, carbon 
management index

Introduction

The accumulation and decomposition of organic matter in soil are affected by 
natural and agronomical factors [Gonet,1997]. For forecasting the results of these 
processes the estimation of soil organic matter susceptibility for oxidation, with the 
use of potassium manganate VII (KMnO4) offers a good solution [Łoginow et al. 
1987, 1993]. The modification and standardization of that method [Blair et al. 1995, 
Lefroy et al. 1993] involved determining the labile (CL) and non-labile (CNL) fraction 
of soil carbon (Corg). Labile carbon produced as a result of mild oxidation can be an 
essential indicator of organic substance transformations in soil [Conteh et al. 1999]. 
Considering the relations between carbon forms (Corg, CL and CNL), the following 
indices are determined: the lability index (LI), the carbon pool size index (CPI) 
and the carbon management index (CMI). Basing on these indices, it is possible 
to evaluate carbon management in soil, as a measure of relative life longevity of 
various farming systems [Blair et al. 1995, 1998]. Szombathova [1999] showed that 
the content of labile organic matter in the soil fertilized with manure was higher than 
in soil under mixed, manure and mineral fertilizers fertilization system. Previously, 
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Cieścińska [2007a, 2007 b] in the permanent field experiments at Skierniewice found 
the relation between agronomical practices and the content of total and labile carbon 
in the soils as well as the carbon management index CMI. 

The aim of the research was to quantify, the effect of a long-term fertilisation 
with increasing nitrogen doses also on the background of manure, on the content of 
total, labile and non-labile carbon in soil and on the soil carbon indices. 

Material and methods

The base of research was the long-term field experiment, established in 1979 at 
the Experiment Station at Wierzchucinek close to Bydgoszcz. The soil was classified 
as haplic luvisol, heavy loamy sand on light loam, with the content of 18% of silt and 
clay fractions, representing the good rye soil complex. The soil is slightly acid, pH 
5.6 and shows  medium content of organic carbon and total nitrogen, 6.63 g C∙kg-1 
and 0.78 g N∙kg-1, respectively. The experiment is carried on in the three-course 
crop rotation, potato, rye, rye in randomized split-plot design. The experimental 
treatments are four levels of mineral NPK fertilizers combined with and without 
manure fertilization (Table 1).

Table 1. Fertiliser doses during the rotation 

Crop Manure Straw
Fertilisers doses kg∙ha-1

P K N0 N1 N2 N3

Potato 30 t∙ha-1 – 35 100 0 60 120 180

Winter rye (1) – 5,8 t∙ha-1 35 66 0 40 80 120

Winter rye (2) – – 35 83 0 40 80 120

Annual mean 35 83 0 46.6 93.3 140

Phosphorus and potassium fertilizers have been applied in one dose before plant 
sowing and nitrogen, as ammonium nitrate, top-dressed in two equal doses. Soil 
samples were taken at the end of three-course rotation (after winter rye (2) crop in 
2008), which numbered as the thirteenth one from the beginning of the experiment. 
The reference sample was the one collected from the non fertilized soil after the 
seventh rotation (1999) and stored ever since.

The content of organic carbon was determined by dry combustion method using 
the analyzer Vario Max CNS Elementar, and its oxidation capacity by the method 
of Łoginow et all. [1987]. Two carbon fractions were separated, labile CL and non-
labile CNL (oxidable and non-oxidable with potassium manganate VII). Lability (L) 
was determined as the quotient of those fractions. Concerning the reference soil, 
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the lability index LI and carbon pool size index CPI has been calculated according 
to Blair et al. [1995]. All these indices were further used to obtain the carbon 
management index CMI, characterizing the treatments in the experiment. The 
results were statistically verified by the analysis of variance according to the model 
compliant with the experimental design. The Tukey test was applied to investigate 
the significance of differences.

Results 

The content of total organic carbon Corg in the soil samples ranged from 7.16 
g·kg-1 to 11.10 g·kg-1 and was significantly determined by the manure and mineral 
fertilisation (Table 2).

Table 2. Parameters of soil organic matter, samples collected in year 2008

Experimental factors
Corg CL  CNL Soil organic matter indices* 

g·kg-1 L CPI LI CMIorganic
fertilisation

mineral 
fertilisation

Reference soil, collected in 
1999 8.77 1.89 6.88 0.274 - - -

 Without 
FYM 

PKN0 8.27 1.59 6.71 0.237 0.94 86.49 81.30
PKN1 8.48 1.71 6.77 0.253 0.96 92.34 88,65
PKN2 7.92 1.69 6.23 0.271 0.90 98.91 89,02
PKN3 7.16 2.41 4.76 0.506 0.82 184.67 151.43
Average 7.95 1.85 6.11 0.32 0.90 115.60 102,60

 With FYM 

PKN0 11.10 2.17 8.91 0.243 1.26 88.69 111.75
PKN1 10.50 2.51 7.99 0.315 1.20 114.96 137.95
PKN2 9.65 2.01 7.64 0.263 1.10 95.99 105.59
PKN3 9.33 1.76 7.57 0.232 1.06 84.67 89.75
Average 10.15 2.11 8.03 0.26 1.16 96.08 111.26

LSD (p= 0,05) for FYM 0.557 0.142 0.416 0.004 0.063 21.204 8.175
LSD (p=0.05) for PKN 0.593 0.127 0.479 0.004 0.068 26.117 7.829
LSD (p=0,05) for interaction 
I × II ns 0.179 0.590 0.005 ns 31.246 10.617

LSD (p=0,05) for interaction 
II × I ns 0.180 0.677 0.006 ns 36.935 11.072

*Explanations: 
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CPI =×==      , CMI = CPI × LI

L = Corg in fraction oxidized by KMnO4 : Corg  remaining un-oxidized by KMnO4
CPI =  sample total Corg of [g·kg-1]: reference total Corg of [ g·kg-1]
LI = (lability of Corg in sample soil: lability of Corg in reference soil) × 100

The results of analyses indicated, in relation to control objects, a decline of 
soil organic matter, measured as organic carbon (Corg). This decrease in the object 
fertilized with mineral fertilizers was: 2.53%, -4.20% and -13.42%, and in the object 
also fertilized with manure was: -5.40%, -13.06% and -15.95%. Manure applied 
regularly every third year since 1979 increased the content of organic carbon by 
about 28% (7,95-10,15 g·kg-1). Application of manure, particularly in combination 
with higher nitrogen doses, decreased the lability L of soil organic carbon, i.e. 
increased the share of nonlabile at the expense of labile fraction of this element. 
In comparison to reference sample collected in 1999 year, regular application of 
manure in the following years increased significantly the content of organic carbon 
in the soil. It has been reflected in CPI index. In the treatments without manure, the 
content of carbon steadily fell down and CPI index has values below 1. Increasing 
nitrogen doses, independently of manure application decreased significantly the 
CPI index. Manure application generally decreased lability index of soil organic 
carbon and this process was, to some extent, depended by high nitrogen doses. It 
was in contradiction to the treatments without manure in which higher nitrogen 
doses significantly increased LI values. Carbon management index CMI, which is a 
general measure of agricultural systems sustainability, was higher in the system with 
manure application. The influence of mineral nitrogen on this index is somewhat 
complicated. The highest value of this index has been found in the treatment without 
manure on the highest dose of mineral nitrogen and then in the treatment with manure 
and the lowest dose of nitrogen.

Discussion 

Soils within Wierzchucinek near Bydgoszcz belong to the fawn soils that are 
susceptible to decomposition of organic matter. These processes are favored by 
periodic deficits of rain falls as well as by too little crop remains of plants that are 
dominant in crop structure. To offset the natural loss of organic carbon in the soil of 
the research station plots, introduced except the mineral, systematic organic fertilizers 
in order to balance these losses [Wiśniewski, Gonet 1986 a, Łoginow et al. 1991].

Presented, in Table 2, results (10th rotation) confirmed the maintenance of 
positive carbon balance in the previously accepted concept of fertilization. Manure 
applied every three years regularly contributed to the increase in organic carbon 
content, compared to only mineral fertilized plots. Gonet [1989] adopted, on the 
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ground of long-term field experiment’s results, that fertilization with manure 
increases the organic matter content in soils from 20 to 150% depending on the dose 
and frequency of its use, and fertilization with manure and NPK in many cases is 
characterized by the highest content of humus.

The results of objective experiment indicate that organic fertilization with 
increasing doses of nitrogen effect on the reduction of organic carbon content. 
Its highest content was found in the soil fertilized only with manure. Addition of 
nitrogen fertilizer could result in acceleration of the processes of mineralization, 
and the resulting loss of organic matter derived from manure - especially the labile 
fraction (CL) (Table 2) containing compounds more easily available to the microflora 
[Wiśniewski, Gonet, 1986a, Brussaard, 1994].

Wiśniewski and Gonet [1986 b] showed that manure application, increases the 
content of the most resistant to oxidation fraction. They also pointed to the possibility 
of assessing the impact of mineral nitrogen fertilization on carbon fractional 
composition determined by susceptibility to oxidation. Based on this concept, they 
found that the use of three increasing doses of nitrogen introduced to the soil with 
mineral fertilizer had a significant impact on the fraction of carbon with different 
susceptibility to degradation, with and without the participation of manure.

Increasing doses of nitrogen, at plots without manure, resulted in less loss of 
Corg in relation to the not fertilized object (PKN0) than in objects with manure. 
Increasing doses of nitrogen (Table 2) stimulated a higher carbon content of labile 
CL, at the expense of non-labile CNL. This resulted in increased values   of lability 
index LI and reverse tendency of carbon level CPI. Lability index (LI) is important 
in the assessment of a soil carbon pool which decides on the soil fertility. This index 
(LI) only after the application of 140 kg N·ha-1  reached the favorable value - more 
than 100. This had an impact on the highest value of carbon management index 
CMI in relation to variants with lower levels of nitrogen. Except for the LI value, 
evaluating the carbon management in soil (CMI), one shall also consider the carbon 
pool size index CPI. This index is important in assessing the pool of carbon related to 
the non-labile fraction. CPI, in all variants of mineral fertilization, had a value below 
1 and decreased with increasing dose of nitrogen.

The addition of manure, in the combination with the assumed mineral nitrogen 
doses,  favored the value of carbon pool size index (CPI> 1). However, application 
of higher doses of nitrogen resulted in a slight but steady decline in its value. The 
addition of moderate doses of nitrogen in combination with manure (46.6 kg N·ha-1) 
had stimulating effect both on mineralization processes that determine soil fertility 
(LI > 100), as well as the recovery of organic carbon (CPI> 1). On the other hand, 
fertilization only with manure and use of higher doses of nitrogen (93.3 and 140 
kgN·ha-1) decreased the values   of LI. The use of manure and the highest nitrogen 
dose (140 kg N·ha-1) affects the least favorably on carbon management in the soil. 
The use of manure and the highest nitrogen dose (140 kg N·ha-1) is less favourable 
to the carbon management in soil. In that variant, there were recorded the lowest 
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contents of the carbon forms investigated (total, labile and non-labile) and as its 
consequence the lowest values of all carbon management indexes.

In the assessment of organic matter of examined soil, the most favorable 
variant is a high value of carbon management index CMI at CPI> 1 and LI> 100 
[Cieścińska, 2007b]. Lefroy and Blair [1994] indicate the usefulness of CMI index 
for the assessment of degradation dynamics or reconstruction of soil carbon.

The statistical analysis of the obtained results fully confirms above-mentioned 
observations. Interactions between the factors of experience, manure fertilization 
(factor I) and nitrogen fertilization (factor II), affect significantly on all studied 
traits, except Corg and CPI. Comparing the average results obtained from the objects 
fertilized with manure and different doses of nitrogen with objects fertilized only 
with mineral nitrogen no significant differences were found only for LI (Lability 
Index).

Conclusions

1. The study confirms the need to consider except the CMI index, the CPI values   
and LI to assess the dynamics of degradation and recovery of soil carbon as a 
result of agricultural practices.

2. Increasing dose of nitrogen introduced into soil with mineral fertilizers has 
a beneficial effect on a carbon management index (CMI). However. It is the 
result of increased labile fraction (LI) at the expense of loss of organic carbon 
stock (CPI <1).

3. Application of manure with the lowest dose of nitrogen (46.6 kgN·ha-1) most 
preferably affects the reconstruction of carbon reserves (CPI> 1) and its labile 
fractions (IF> 100).
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DAWKI  NPK STOSOWANE W PRAKTYCE ROLNICZEJ POD ZBOŻA 
OZIME NA TLE ZALECEŃ NAWOZOWYCH
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Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 
w Puławach 

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w la-
tach 2001–2003 w gospodarstwach towarowych na terenie całej Polski. Uzyskano 
6821 ankiet reprezentujących pola zbóż ozimych, pszenicy, jęczmienia, pszenżyta  
i żyta. Przedmiotem badań było porównanie dawek nawozów mineralnych stoso-
wanych przez rolników pod zboża ozime z dawkami wynikającymi z zaleceń nawo-
zowych systemu NawSald. Stosowane przez rolników dawki nawozów azotowych 
były większe o około 15 kg N, fosforowych o 18 kg P2O5∙ha-1 a dawki nawozów 
potasowych o 12 kg K2O∙ha-1 w porównaniu z dawkami zalecanymi przez program 
NawSald. Zbyt wysokie dawki azotu stosowano na 36%, fosforu na 45%, a potasu 
na 37% pól objętych ankietami. Zbyt niskie dawki azotu stosowano natomiast na ok. 
8%, fosforu na 5%, a potasu na 16% pól produkcyjnych. 
Słowa kluczowe: badania ankietowe, zboża ozime, stosowane dawki NPK, zalecane 
dawki NPK

Abstract

In the paper, the results of investigations carried out in the years 2001-2003 in 
Polish market farms by a questionnaire are presented. Questionnaires concerning 
6821 fields of spring cereals, wheat, barley, oats and cereal mixture have been col-
lected. Fertilizer rates applied by farmers were compared with those recommended 
by the official fertilizer recommendation system NawSald. The applied rates of ni-
trogen were higher by about 15 kg N∙ per ha, phosphorus fertilizers by 18 kg P2O5∙ha-

1 and potassium fertilizers by about 12 kg K2O∙ha-1 than the recommended ones. Too 
high rates of nitrogen have been applied on 36% analyzed fields and too high rates 
of phosphorus and potassium on 45% and 37% fields, respectively. Too low rates 
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of nitrogen have been applied on 8%, phosphorus on 5% and potassium on 16% of 
fields under scrutiny.
Key words: farmer’s poll, winter cereals, applied NPK rates, recommended NPK 
rates  

Wprowadzenie

Przedstawione w opracowaniu porównanie stosowanych dawek NPK pod zboża 
ozime z dawkami zalecanymi przez  program NawSald  jest kontynuacją analogicz-
nego opracowania dla zbóż jarych [Kęsik i in. 2011]. Zebrane dane w formie ankiet 
dotyczą tej samej grupy gospodarstw scharakteryzowanych jako gospodarstwa towa-
rowe, współpracujące  z  Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. W analizowanej grupie 
gospodarstw znajomość zasad nawożenia jest szczególnie istotna, ponieważ błędy  
w tym zakresie mogą powodować znaczące straty ekonomiczne oraz zagrożenia śro-
dowiskowe. Wybór metody ankietowej był jedynie możliwy, gdyż dane GUS [1] 
dotyczące zużycia nawozów w rolnictwie mają charakter ogólny i nie uwzględniają 
poszczególnych gatunków roślin, specyfiki gospodarstw, czy warunków produkcji. 
W poprzednim opracowaniu dotyczącym zbóż jarych stwierdzono, że na podstawie 
danych GUS i dostępnej literatury przedmiotu niemożliwe jest oszacowanie ska-
li popełnianych w Polsce błędów w zakresie nawożenia. Stwierdzenie to dotyczy 
także zbóż ozimych. W pracy przedstawiono próbę dokonania wspomnianej oceny 
w oparciu o własne badania ankietowe przeprowadzone na obszarze całego kraju. 
Podobnie jak w przypadku zbóż jarych pozostaje sprawą otwartą czy zgromadzony 
materiał jest w pełni reprezentatywny dla warunków panujących w gospodarstwach 
nastawionych na towarową produkcję zbóż. Wydaje się jednak, że zdecydowana 
większość wyników została zgromadzona w sposób rzetelny, a opis głównych ten-
dencji w tym zakresie stanowi pewne novum w dostępnej literaturze przedmiotu.

Metodyka badań

Przyjętą metodykę w badaniach ankietowych dotyczących zbóż jarych [Kęsik 
i in. 2011] zastosowano także w tym opracowaniu. Dawki nawozów mineralnych 
NPK stosowanych pod zboża ozime w praktyce rolniczej uzyskano z ankiet, nato-
miast dawki zalecane obliczono z zastosowaniem programu doradztwa nawozowego 
NawSald opracowanego w IUNG – PIB. Do programu wprowadzano ex post dane 
z ankiet. Ankiety wypełniali rolnicy z pomocą doradców Wojewódzkich Ośrodków 
Doradztwa Rolniczego. Uwzględniono w nich następujące dane: adres i powierzch-
nia użytków rolnych w gospodarstwie, przedplon, powierzchnia uprawy, dawki na-
wozów azotowych, fosforowych i potasowych oraz plon uprawianych gatunków 
zbóż jarych, sposób zagospodarowania plonu ubocznego przedplonu i zboża jarego, 
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dawka i termin stosowania obornika, kategoria agronomiczna gleby oraz odczyn  
i zawartość przyswajalnych form składników mineralnych.

Ankiety były wypełniane w latach 2002, 2003 i 2004 i dotyczyły wyników pro-
dukcyjnych poprzedniego roku. Do analizy wykorzystano, po wstępnej weryfikacji, 
wyniki ankiet obejmujące 6821 pól uprawy pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, 
pszenżyta i żyta. W programie NawSald uwzględniono następujące dane wejściowe: 
kategoria agronomiczna gleby, odczyn i zawartość przyswajalnych form fosforu, po-
tasu, rodzaj i plon przedplonu, dawka nawozów azotowych pod przedplon i sposób 
zagospodarowania słomy, dawka i odległość w latach od zastosowanego obornika 
oraz rzeczywisty, uzyskany plon zboża ozimego. Wszystkie dane naniesiono na ar-
kusz kalkulacyjny Excel i poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem progra-
mu Statistica 9. W pierwszym rzędzie dokonano oceny zgodności rozkładu danych 
z rozkładem normalnym posługując się testem Kołmogorowa-Smirnowa [Stanisz 
1998]. W kolejnych zestawieniach oceniano istotność różnic pomiędzy dawkami 
zalecanymi i stosowanymi w praktyce, dla całego materiału badawczego a także dla 
podzbiorów z podziałem wg wyznaczonych zmiennych grupujących. Posługiwano 
się w tym celu testem T Studenta dla zmiennych powiązanych [Stanisz 1998]. Jako 
zmienne grupujące traktowano: uzyskany plon ziarna, rodzaj przedplonu, sposób za-
gospodarowania plonu ubocznego przedplonu, wielkość dawki i odległość w latach 
od zastosowanego obornika, kategorię agronomiczną gleby, jej odczyn i zawartość 
przyswajalnych form fosforu i potasu. Zróżnicowanie średnich i różnic pomiędzy 
średnimi dla zmiennych grupujących oceniano za pomocą jednoczynnikowej anali-
zy wariancji metodami ANOVA i MANOVA [Stanisz 1998].  

Wyniki badań

Charakterystyka gospodarstw i pól objętych badaniami

Zestawione w tabeli 1 dane wskazują, że analizowane pola zbóż ozimych były 
zlokalizowane w gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych zdecydowanie 
większej (38,0 ha UR) niż przeciętna dla gospodarstw w Polsce. Powierzchnia tych 
gospodarstw była także wyraźnie większa w porównani do gospodarstw rozpatry-
wanych w poprzednim opracowaniu dla zbóż jarych. Dominujący był także udział 
zbóż w stosunku do powierzchni UR (średnio ponad 60,8%) i wyraźnie wyższy od 
analogicznego wskaźnika dla 4 zbóż w Polsce (ok. 50%). 
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Tabela 1.  Charakterystyka pól zbóż ozimych w ankietowanych gospodarstwach war-
tości przeciętne 

Table 1.  Characteristic of the spring cereals fields in the questioned farms, average 
values  

Wskaźniki, 
Characetristics

Pola zbóż ozimych, 
Winter cereals

Pszenica
wheat 

Jęczmień
barley 

Pszenżyto
triticale 

Żyto 
rye

Łącznie
total 

Wielkość gospod. w ha UR 42,1 49,2 31,5 32,6 38,0
Udział zbóż w pow. UR w % 59,8 67,4 62,3 60,4 60,8
Liczba badanych pól 3629 260 1605 1327 6821
Wielkość pola w ha 7,7 5,2 4,4 5,1 6,3
Zużycie NPK w kg∙ha-1 251,3 229,2 202,9 169,3 223,1

Udział kategorii agronomicznych w % pól zbóż ozimych, soil categories
Gleby lekkie 1,3 5,0 12,0 59,7 15,3
Gleby średnie 63,7 76,2 81,7 37,0 63,2
Gleby ciężkie 35,0 18,8 6,3 3,3 21,5

Udział klas zakwaszenia gleby w % pól zbóż ozimych, soil acidity
B. kwaśne i kwaśne 4,9 6,9 6,3 18,2 7,9
Lekko kwaśne 48,2 46,6 58,7 62,2 53,3
Obojętne i zasadowe 46,9 46,5 35,0 19,6 38,8

Udział klas zasobności fosforu w % pól zbóż ozimych, phosphorus content
B. niska 0,9 0,4 1,6 2,9 1,4
Niska 8,6 11,9 15,6 29,0 14,3
Średnia 66,8 70,0 67,6 60,2 65,9
Wysoka 20,7 14,6 13,0 7,5 16,1
B. wysoka 3,0 3,1 2,2 0,4 2,3

Udział klas zasobności potasu w % pól zbóż ozimych, potassium content
B. niska 0,9 1,2 1,9 4,5 1,8
Niska 12,2 16,9 21,0 31,1 18,1
Średnia 64,7 62,3 64,0 56,7 62,9
Wysoka 19,9 16,9 12,3 7,4 15,6
B. wysoka 2,3 2,7 0,8 0,3 1,6

W gospodarstwach poddanych ankietyzacji zboża ozime uprawiano najczęściej 
na glebach średnich, przy czym jęczmień i pszenicę uprawiano również w znaczą-
cym procencie na glebach ciężkich, a pszenżyto i żyto na glebach lekkich. Bada-
ne gospodarstwa miały zatem wyraźnie lepsze warunki glebowe od przeciętnych  
w Polsce, za wyjątkiem żyta gdzie udział gleb lekkich był zbliżony do przeciętnego 
w Polsce i wynosił ok. 60%. Dobre warunki glebowe potwierdza także uregulowany 
odczyn gleb i zasobność gleby w fosfor i potas doprowadzona co najmniej do klasy 
średniej. Udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych dla wszystkich gatunków zbóż 
ozimych nie przekraczał 20%, a dla pszenicy, jęczmienia i pszenżyta był niższy od 
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10%. Natomiast udział gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości P i K tylko dla żyta 
przekraczał 30% a w odniesieniu do pszenicy i jęczmienia był niższy od 20%. O do-
brych warunkach produkcyjnych panujących w badanych gospodarstwach świadczy 
także ilość zużywanych nawozów, od 169kg NPK pod żyto do 251kg pod pszenicę 
(Tab. 1) i uzyskiwane plony zbóż większe od przeciętnych w Polsce (Tab. 2). 

Przedstawiony na rysunku 1 rozkład wielkości plonów wszystkich zbóż ozi-
mych oceniany testem Kołmogorowa-Smirnowa jest zbliżony do rozkładu normal-
nego. Na tej podstawie oraz uwzględniając dużą liczebność danych dla poszczegól-
nych gatunków zbóż posługiwano się w dalszej analizie testem parametrycznym 
Fishera-Snedecora w jednoczynnikowej analizie wariancji. Dodatkowe uzasadnie-
nie wyboru tego testu stanowią charakterystyki statystyczne przedstawione w ta-
beli 2, ponieważ przedstawione tam wartości średnie są bardzo zbliżone do median  
a obliczone współczynniki kurtozy i skośności mają stosunkowo niskie wartości. 

Rys. 1. Rozkład plonów zbóż ozimych w dt∙ha-1  
Fig. 1. Distribution of the cereals yield in dt∙ha-1
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Tabela 2.  Charakterystyka statystyczna plonów zbóż ozimych uzyskiwanych na ba-
danych polach w  t∙ha-1  

Table 2.  Statistical characteristic of the cereals yield in t∙ha-1  

Charakterystyka Łącznie 
total

Pszenica
wheat

Jęczmień
barley

Pszenżyto
triticale

Żyto
rye

Liczebność pól 6821 3629 260 1605 1327
Średnia 4,55 5,09 4,72 4,43 3,16
Mediana 4,50 5,00 4,75 4,50 3,00
Percentyl  10% 2,80 3,70 3,50 3,20 2,20
Percentyl  90% 6,10 6,50 6,00 5,60 4,20
Odch. stand. 1,275 1,131 1,027 0,974 0,863
Skośność 0,189 0,117 -0,268 0,469 1,483
Kurtoza -0,193 0,237 1,138 0,929 4,458

Porównanie dawek azotu stosowanych w praktyce rolniczej
 z dawkami zalecanymi przez program NawSald

W tabeli 3 przedstawiono procentowy udział stosowanych dawek azotu w trzech 
zakresach odchyleń od dawek zalecanych. Jako dopuszczalny zakres odchyleń przy-
jęto przedział 0,67 do 1,33, inaczej +/- 1/3 dawki zalecanej wraz z uzupełniają-
cym kryterium, iż bezwzględna wartość tego odchylenia nie może być mniejsza od  
20 kg N∙ha-1. W przedziale dopuszczalnych odchyleń znalazło się 55,6% badanych 
pól zbóż ozimych. Na ponad 35% pól stosowano dawki azotu zbyt wysokie to znaczy 
powyżej górnej granicy odchylenia, a tylko na 7,9% pól dawki zbyt niskie to znaczy 
poniżej dolnej granicy odchylenia. Prawidłowości te były podobne dla wszystkich 
gatunków zbóż, za wyjątkiem żyta gdzie udział dawek zbyt wysokich przekraczał 
50%. 

Tabela 3.  Procentowy udział stosowanych w praktyce dawek N pod zboża ozime   
w zakresach odchyleń od dawek zalecanych 

Table 3.  Percent deviation of the applied from recommended nitrogen rates 

Zakresy odchyleń1

od dawek zalecanych
Łącznie

total
Pszenica

wheat
Jęczmień

barley
Pszenżyto
triticale

Żyto
rye

Zbyt duże dawki2,
>1,33 dawki zalecanej 36,5 36,7 31,2 25,5 50,3

Dopuszczalne odchylenia3,
0,67–1,33 dawki zalecanej 55,6 56,1 60,0 62,8 44,4

Zbyt małe dawki4,  
< 0,67 dawki zalecanej 7,9 7,2 8,8 11,7 5,3

1 range of deviation from the recommended N rate, 2 too high rates (> 1,33 of the recommended ones), 
3 acceptable deviation (0,67 – 1,33 of the recommended rates), 4 too low rates (< 0,67 of the recom-
mended ones)
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Podobnie jak w przypadku plonów rozkłady dawek azotu, stosowanych w prak-
tyce i obliczonych wg zaleceń nie odpowiadają w pełni rozkładom normalnym (Rys. 
2, 3). Jednak i tutaj zdecydowano się na zastosowanie testów parametrycznych do 
analizy statystycznej, testu F Fishera-Snedecora i testu T Studenta.  Uzasadniają to 
dodatkowo podobieństwo wartości średnich i median oraz stosunkowo niskie war-
tości współczynnika skośności (tab. 4). Zwiększone nieznacznie wartości kurtozy 
wskazują na wzrost koncentracji dawek azotu stosowanych i zalecanych wokół war-
tości średniej w porównaniu z rozkładem normalnym.

Rys. 2. Rozkład dawek stosowanych pod zboża ozime w kg N∙ha-1

Fig. 2 . Distribution of applied nitrogen rates 
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Rys. 3. Rozkład dawek zalecanych pod zboża ozime w kg N∙ha-1

Fig. 3. Distribution of recommended nitrogen rates
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Tabela 4.  Podstawowe charakterystyki statystyczne dawek azotu stosowanych  
i  zalecanych pod  zboża ozime w kg N∙ha-1

Table 4.  Statistical characteristics of the applied and recommended rates of nitro-
gen fertilizers in kg N∙ha-1

Charakterystyka Łącznie
total

Pszenica
wheat

Jęczmień
barley

Pszenżyto
triticale

Żyto
rye

Średnie stosowane dawki N, average applied N rates
Średnia 91,3 107,3 88,8 79,4 62,3
Mediana 88,0 108,0 85,0 80,0 60,0
Percentyl  10% 45,0 60,0 54,0 46,6 48,0
Percentyl  90% 150,0 160,0 122,5 120,0 80,0
Odch. stand. 40,46 41,52 31,2 29,77 26,99
Wsp. skośności 0,31 -0,10 0,43 0,24 0,39
Kurtoza 0,01 -0,03 1,29 1,23 1,30

Średnie zalecane dawki N, average recommended N rates
Średnia 76,1 89,9 77,6 74,4 40,3
Mediana 74,0 89,0 76,5 74,0 38,0
Percentyl  10% 31,0 44,0 34,0 38,0 28,0
Percentyl  90% 125,0 136,0 116,5 112,0 53,0
Odch. stand. 37,10 36,05 30,08 29,11 22,71
Wsp. skośności 0,30 0,13 -0,04 0,22 0,71
Kurtoza -0,14 -0,04 0,32 0,48 1,53

W dalszym ciągu omawiania wyników dokonano analizy różnic pomiędzy sto-
sowanymi i zalecanymi dawkami azotu w zależności od zmiennych grupujących. Ze 
względu na zbyt małą liczbę danych zrezygnowano w dalszej części opracowania 
z analizy tych zmiennych dla jęczmienia ozimego. W odniesieniu do pozostałych 
gatunków zbóż ozimych, analogicznie jak dla zbóż jarych zmienną, najsilniej wpły-
wającą zarówno na wielkość dawek nawozów azotowych jak i na wielkość różnic 
pomiędzy dawkami stosowanymi i zalecanymi był poziom plonów (Tab. 5). Sto-
sowane i zalecane dawki azotu dosyć systematycznie i istotnie wzrastały w miarę 
uzyskiwania większych plonów zbóż. Różnice pomiędzy tymi dawkami, na korzyść 
dawki stosowanej malały natomiast w tym samym kierunku. Zmniejszanie się róż-
nic pomiędzy dawkami stosowanymi i zalecanymi w miarę wzrostu plonów zbóż 
było największe dla żyta, a najmniejsze, ale nadal istotne dla pszenicy. W przypadku 
pszenżyta dla największych plonów zalecana dawka azotu była zdecydowanie więk-
sza od dawki stosowanej, co ma charakter wyjątkowy. Różnice pomiędzy dawką sto-
sowaną i zalecaną przekraczały górny, dopuszczalny zakres odchyleń dla pszenicy 
w przedziałach plonu do 4 t ziarna∙ha-1, natomiast pszenżyta i żyta tylko w przedziale 
plonu do 3 t ziarna∙ha-1. 
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Tabela 5. Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami azotu (w kg 
N∙ha-1) w przedziałach plonów zbóż ozimych 

Table 5.  Differences between applied and recommended N rates depending on the 
cereals yield 

Przedziały plonów
w t∙ha-1

yield intervals

Liczba 
pól

no. of 
fields

Stosowane 
dawki N
applied 
rates

Zalecane 
dawki N

recommended 
rates

Różnice
differences

Wartości
t Studenta
values of
t Student

4 zboża ozime, four cereals
< 3,0 1059 55,6 29,6 25,9 27,95**

3,01- 4,00 1512 73,0 53,2 19,8 23,95**

4,01- 5,00 2091 93,2 78,1 15,2 20,09**

>5,00 2159 119,7 113,1 6,6 7,54**

Wartości F - 1082,45** 4091,5** 83,0** -
Średnio 4 zboża 6821 91,3 76,1 15,1 34,65**

Pszenica, wheat 
< 3,0 146 55,3 33,0 22,2 7,17**

3,01- 4,00 541 79,3 53,6 25,8 16,41**

4,01- 5,00 1231 100,0 78,6 21,3 20,65**

>5,00 1711 125,8 114,2 11,6 11,74**

Wartości F - 1206,9** 371,7** 26,57** -
Średnio pszenica 3629 107,3 89,9 17,4 26,96**

Jęczmień, barley

Średnio jęczmień 260 88,8 77,6 11,1 5,11**

Pszenżyto, triticale
< 3,0 140 59,4 33,6 25,8 8,96**

3,01- 4,00 505 70,1 56,7 13,4 10,07**

4,01- 5,00 635 83,4 78,8 4,6 3,97**

>5,00 325 95,0 111,0 -16,1 -8,80**

Wartości  F - 81,93** 865,5** 84,29** -
Średnio pszenżyto 1605 79,4 74,4 5,0 6,05**

Żyto, rye
< 3,0 753 54,6 28,2 26,4 26,36**

3,01- 4,00 422 67,7 48,4 19,4 14,71**

4,01- 5,00 113 80,0 69,6 10,4 4,13**

>5,00 39 99,7 101,0 -1,3 -0,21
Wartości  F - 79,3** 547,4** 23,5** -
Średnio żyto 1327 62,3 40,3 22,0 28,29**

*poziom istotności, confidence level <0,05, **poziom istotności, confidence level <0,01; podkreślone       
 wartości różnic są istotne statystycznie, underlined valuse are significant,
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Kolejną zmienną grupującą wielkość dawek nawozów azotowych i wielkość 
różnic pomiędzy dawkami stosowanymi i zalecanymi był rodzaj przedplonu zbóż 
ozimych (Tab. 6). Ogólnie udział przedplonów niezbożowych był w odniesieniu 
do pszenicy bardzo wysoki zbliżał się bowiem do 70% ogółu przedplonów, przy 
czym oleiste stanowiły odpowiednio ponad 25% a okopowe i warzywa ponad 30%. 
Natomiast dla pozostałych zbóż udział przedplonów niezbożowych był relatywnie 
mały, nie przekraczał bowiem dla żyta 13 a pszenżyta 25% wszystkich przedplonów.  
W przypadku żyta udział motylkowych oraz oleistych i pastewnych przekraczał tyl-
ko nieznacznie 1% ogółu stosowanych przedplonów. Należy stwierdzić, iż wielkości 
stosowanych i zalecanych dawek azotu były zróżnicowane i uzależnione nie tylko 
od rodzaju przedplonu, duże znaczenie miało także istotne zróżnicowanie pozio-
mu plonowania zbóż występujące pomiędzy gatunkami przedplonów. Przekrocze-
nie najwyższego dopuszczalnego poziomu różnicy pomiędzy stosowanymi i zale-
canymi dawkami azotu stwierdzono w odniesieniu do grup przedplonów pszenicy 
po motylkowych i strączkowych a w odniesieniu do przedplonów żyta, po zbożach  
i kukurydzy, po pastewnych i innych oraz po okopowych i warzywach. W odniesie-
niu do przedplonów pszenżyta stwierdzane różnice pomiędzy stosowanymi i zaleca-
nymi dawkami azotu były małe i nie przekraczały dopuszczalnego zakresu odchyleń 
dla żadnej grupy przedplonów.

Przedplony zbożowe i oleiste analizowano ze względu na sposób zagospodaro-
wania słomy (Tab. 7). Ogólnie na ponad 31% poddanych ocenie pól, słomę po tych 
przedplonach przyorywano, ale dotyczyło to ponad 46% przedplonów pszenicy oraz 
mniej niż 20% przedplonów pszenżyta i  żyta. Analogicznie do zbóż jarych stoso-
wane przez rolników i zalecane dawki nawozów azotowych były istotnie większe po 
przedplonach, których słomę przyorywano niż po zbieranych wraz ze słomą. Różni-
ce dawek stosowanych i zalecanych były istotnie większe po przedplonach, których 
słomę zabierano z pola, ale mieściły się w dopuszczalnym zakresie odchyleń, tylko 
w odniesieniu do przedplonów żyta, gdzie słoma była usuwana z pola dawki stoso-
wane w stosunku do zaleceń przekraczały górny zakres dopuszczalnych odchyleń.
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Tabela 6.  Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami azotu (w kg 
N∙ha-1) zależnie od przedplonów zbóż ozimych 

Table 6.  Differences between applied and recommended N rates depending on ce-
real fore-crops 

Grupy przedplonów
groups of fore-crops

Liczba 
pól, 

no. of 
fields

Dawki 
stosowane 

applied 
rates

Dawki 
zalecane 

recommen-
ded rates

Różnice 
differences

Wartości
t Studenta
values of
t Student

Plon 
yield
t·ha-1

4 zboża, four cereals
Zboża i kukurydza1 3703 83,1 70,7 12,3 22,23** 4,25
Pastewne i inne2 223 89,1 72,9 16,1 7,53** 4,60
Oleiste3 1000 127,1 114,2 12,9 10,12** 5,48
Okopowe, warzywa4 1603 87,0 65,9 21,2 22,51** 4,57
Motylkowe, 
strączkowe5 292 97,4 72,6 24,8 10,93** 5,02

Wartości  F - 279,4** 386,0** 23,3** - 221,1**

Pszenica, wheat 
Zboża i kukurydza 1104 107,4 94,4 13,0 11,51** 5,04
Pastewne i inne 141 98,8 79,4 19,4 6,98** 4,95
Oleiste 944 128,7 115,0 13,7 10,41** 5,52
Okopowe i warzywa 1205 91,6 69,4 22,2 19,90** 4,79
Motylkowe, 
strączkowe 235 106,3 78,6 27,8 10,72** 5,35

Wartości F - 121,8**    299,1** 14,7** - 63,6**

Pszenżyto, barley
Zboża i kukurydza 1225 79,9 75,9 4,0 4,26** 4,46
Pastewne i inne 62 77,0 69,7 7,3 2,11* 4,29
Oleiste 37 99,4 106,1 -6,7 -1,18 4,97
Okopowe i warzywa 245 76,4 65,6 10,8 4,69** 4,25
Motylkowe, 
strączkowe 36 68,1 58,7 9,3 1,55 4,10

Wartości  F - 6,37** 21,43** 3,56** - 6,68**

Żyto, rye
Zboża i kukurydza 1159 62,1 40,9 21,2 25,48** 3,18
Pastewne i inne 18 55,2 33,0 22,2 2,74* 2,88
Oleiste 11 90,5 79,6 10,9 1,21 4,43
Okopowe i warzywa 121 65,1 33,5 31,5 13,36** 3,04
Motylkowe, 
strączkowe 18 41,6 27,0 14,6 2,71* 2,58

Wartości  F - 6,39** 13,7** 4,44** - 9,42**

1 cereals and maize, 2 fodder crops, 3, oil crops, 4 row crops and vegetables, 5 leguminous crops. 
  others see table 5 
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Tabela 7.  Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami azotu (w kg 
N∙ha-1) zależnie od sposobu zagospodarowania słomy rośliny przedplonowej  

Table 7.  Differences between applied and recommended N rates depending on 
fore-crop straw management   

Zagospoda-
rowanie  
słomy
straw 

management

Liczba 
pól 

no. of 
fields

Dawki 
stosowane 

applied 
rates

Dawki 
zalecane 

recommended 
rates

Różnice 
differences

Wartości
t Studenta
values of
t Student

Plon 
yield
t·ha-1

4 zboża ozime, four cereals
Usunięta1 3238 82,9 68,5 14,3 23,96** 4,28
Przyorana2 1465 113,6 105,3 8,3 8,48** 5,02
Wartości  F - 637,2** 1113,6** 29,8** - 360,4**

Pszenica, wheat 
Usunięta 1104 106,8 93,8 12,9 11,11** 5,11
Przyorana 944 129,4 115,7 13,7 10,81** 5,43
Wartości  F - 176,6** 241,4** 0,21 - 45,9**

Pszenżyto, triticale
Usunięta 1022 77,9 71,0 6,9 6,89** 4,42
Przyorana 240 91,6 101,6 -10,0 -4,82** 4,70
Wartości  F - 42,98** 264,2** 54,42** - 17,53**

Żyto, rye
Usunięta 971 60,3 36,8 23,4 25,64** 3,12
Przyorana 199 72,8 63,0 9,8 5,55** 3,51
Wartości  F - 36,2** 252,5** 39,4** - 33,03**

1 removed, 2 incorporated. (others as in table 5)
  

Termin zastosowania i dawka nawozu naturalnego wykazywały na ogół mały 
wpływ na wielkość stosowanych i zalecanych dawek azotu. Zarówno stosowane, jak 
i zalecane dawki nawozów azotowych wzrastały w miarę zwiększania przeciętnych 
dawek obornika, stosowanych pod ich przedplony i przed-przedplony a przeciętne 
różnice pomiędzy tymi dawkami i terminami stosowania wykazywały stosunkowo 
małą zmienność. Nie stwierdzono spodziewanego spadku zalecanych dawek azotu 
pod wpływem wzrostu dawek nawozów naturalnych stosowanych bezpośrednio pod 
zboże lub pod jego przedplon. Przyczyną była najprawdopodobniej interkorelacja 
(wewnętrzna współzależność wyników), w tym przypadku wzrost plonu zbóż za-
chodzący równolegle ze zwiększaniem się dawek obornika maskujący wynikające  
z programu NawSald obniżenie dawek azotu (tab. 8). W odniesieniu do terminu sto-
sowania nawozów naturalnych bezpośrednio pod zboże ozime wystąpiło znaczące 
przekroczenie dopuszczalnego górnego poziomu odchylenia od zaleceń. Oznacza 
to, że w większości rolnicy ignorowali azot dostarczany w nawozach naturalnych, 
niezależnie od dawki i terminu ich zastosowania. 
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Tabela 8.  Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami azotu (w kg 
N∙ha-1) pod wszystkie zboża ozime, zależnie od dawek i terminów stosowa-
nia obornika

Table 8.  Differences between applied and recommended N rates  depending on the 
amount and time of manure application 

Zmienne
variables

Liczba 
pól 

no. of 
fields

Dawki 
stosowane 

applied 
rates

Dawki 
zalecane 

recommen-
ded rates

Różnice 
differences

Wartości
t Studenta
values of
t Student

Plon 
yield
t·ha-1

Dawki obornika pod zboże i pod przedplon
FYM rates for cereals and fore-crop

< 20 t∙ha-1 372 74,6 56,7 17,8 10,89** 3,97

20-30 t∙ha-1 1174 80,1 62,4 17,6 17,18** 4,27

> 30 t ∙ha-1 480 85,5 69,4 16,1 9,38** 4,60

Wartości F - 9,5** 14,1** 0,39 - 29,1**

Terminy stosowania obornika
 time of manure application 

Pod zboże1 513 72,2 39,7 32,6 21,16** 4,00

Pod przedplon2 1513 83,1 70,9 12,1 14,00** 4,40

Przed 2 i więcej laty3 1963 86,0 72,8 13,3 17,03** 4,42

Bez oborn. wiele lat 2832 102,7 87,8 14,9 21,00** 4,81

Wartości F - 154,8** 311,0** 46,0** - 90,9**

1 for cereals,  2 for fore-crop,  3 2 and more years earlier, 
4 without manure (others as in table  5)

Zarówno stosowane jak i zalecane dawki nawozów azotowych wzrastały  
w miarę wzrostu ciężkości gleby. W wyniku tych równoległych tendencji różnice 
pomiędzy porównywanymi dawkami były zbliżone i na ogół nieistotne statystycznie 
dla kategorii  agronomicznych gleb (Tab. 9). Przy czym najmniejsze wartości różnic 
występowały w przypadku pszenżyta a największe, powyżej górnego dopuszczalne-
go odchylenia stwierdzono dla żyta. 

Wpływ odczynu gleby na wielkość zalecanych i stosowanych dawek azotu oraz 
na wielkość różnic pomiędzy tymi dawkami pominięto podobnie jak w przypadku 
zbóż jarych, ponieważ był niejednoznaczny i trudny do interpretacji. Czynnik ten nie 
jest poza tym uwzględniany bezpośrednio podczas wyznaczania dawek NPK.   
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Tabela 9.  Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami azotu (w kg 
N∙ha-1), zależnie od kategorii agronomicznej gleby 

Table 9.  Differences between applied and recommended N rates depending on soil 
texture (category)  

Kategoria gleby, 
soil category

Liczba 
pól,

 no. of 
fields

Dawki 
stosowane 

applied 
rates

Dawki 
zalecane 

recommended 
rates

Różnice 
differences

Wartości
t Studenta
values of
t Student

Plon 
yield
t·ha-1

4 zboża, four cereales 
Lekkie, light 1044 61,0 44,0 17,0 18,95** 3,12
Średnie, medium 4313 92,2 77,7 14,5 26,59** 4,60
Ciężkie, heavy 1464 110,1 94,2 15,8 14,65** 5,42
Wartości  F - 520,5 ** 684,0** 2,4 - 1410,9**

Pszenica, wheat 
Lekkie 46 64,6 60,4 4,2 0,69 3,70
Średnie 2313 104,0 85,8 18,1 23,41** 4,86
Ciężkie 1270 114,9 98,2 16,7 14,21** 5,57
Wartości  F - 54,5 ** 66,0** 3,3* - 217,8**

Pszenżyto, triticale
Lekkie 193 69,9 67,1 2,8 1,36 3,83
Średnie 1311 80,7 75,4 5,3 5,74** 4,50
Ciężkie 101 81,2 75,8 5,4 1,46 4,61
Wartości  F - 11,50 ** 7,00** 0,50 - 44,38**

Żyto, rye
Lekkie 792 58,1 36,9 21,3 22,11** 2,90
Średnie 491 69,6 46,5 23,1 17,24** 3,59
Ciężkie 44 55,4 32,6 22,8 4,40** 3,23
Wartości  F - 29,92 ** 31,17** 0,65 - 113,8**

Explanations in table 5 

Zmiennymi grupującymi o charakterze organizacyjno-ekonomicznym, uwzględ-
nionymi w analizie stosowanych i zalecanych dawek nawozów azotowych były wiel-
kość gospodarstw i wielkość pól zbóż ozimych. Zmienne te nie są wprawdzie brane 
pod uwagę przy ustalaniu dawek nawozów w programie NawSald, świadczą jednak 
o kondycji ekonomicznej gospodarstw i wielkości nakładów na środki produkcji  
w tym nawozy mineralne. W miarę wzrostu powierzchni całkowitej ankietowanych 
gospodarstw jak również wielkości pól w tych gospodarstwach (Tab. 10 i 11) znacz-
nie wzrastały stosowane, i w nieco mniejszym, ale w istotnym stopniu zalecane daw-
ki nawozów azotowych. Dopuszczalny zakres różnic pomiędzy tymi dawkami został 
przekroczony dla wszystkich gospodarstw o areale powyżej 40 ha i wszystkich pól  
o powierzchni powyżej 10 ha.
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Tabela 10. Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami azotu (w kg 
N∙ha-1), zależnie od  wielkości badanych gospodarstw

Table 10.  Differences between applied and recommended N rates depending on 
the farm area

Powierzchnia 
ha UR, 

farm area ha

Liczba 
pól, 

no. of 
fields

Dawki 
stosowane 

applied 
rates

Dawki 
zalecane 

recommended 
rates

Różnice 
differences

Wartości
t Studenta
values of
t Student

Plon
yield
t·ha-1

4 zboża, four cereals 
<5 225 62,1 55,9 6,2 3,23** 3,85
5 – 10 791 68,5 56,8 11,7 9,77** 3,92
10 – 20 1985 79,8 68,0 11,8 15,26** 4,33
20 – 40 2075 95,9 80,3 15,6 19,41** 4,69
> 40 1745 113,0 91,8 21,2 23,01** 5,00
Wartości F - 312,1** 198,8** 22,1** - 154,0**

Pszenica, wheat
< 5 150 64,4 59,1 5,3 2,17* 4,03
5 – 10 393 79,2 67,1 12,1 6,62** 4,37
10 – 20 928 95,4 81,8 13,6 11,50** 4,96
20 – 40 1082 112,2 94,5 17,7 14,71** 5,25
> 40 1076 128,8 104,7 24,1 18,97** 5,47
Wartości  F - 224,3** 148,7 ** 15,9** - 126,5**

Pszenżyto, triticale
< 5 26 55,8 67,9 -12,1 -2,62** 4,09
5 – 10 186 65,5 60,0 5,5 2,21** 3,96
10 – 20 571 72,7 70,0 2,7 1,88 4,33
20 – 40 507 84,4 79,7 4,8 3,32** 4,58
> 40 36 68,1 58,7 9,3 1,55 4,65
Wartości F - 49,17** 28,21** 4,81** - 21,62**

Żyto, rye
< 5 40 54,5 34,4 20,1 6,18** 2,92
5 – 10 194 49,6 33,0 16,6 8,61** 2,93
10 – 20 440 55,3 35,0 20,3 15,17** 2,95
20 – 40 395 66,9 43,0 23,9 15,69** 3,29
>40 258 77,6 51,5 26,2 15,66** 3,54
Wartości F - 48,73** 31,36** 4,07** - 27,99**

Explanations see table 5 

W odniesieniu do pszenicy zbyt wysokie wartości różnic stwierdzono gdy po-
wierzchnia gospodarstwa przekraczała 40 ha a powierzchnia działki 5 ha. Pszenżyto 
charakteryzowało się w zasadzie podobnymi stosowanymi i zalecanymi dawkami 
azotu, badana różnica nie przekraczała dopuszczalnej granicy na żadnym poziomie 
wielkości gospodarstwa i pola. Natomiast w odniesieniu do żyta dla większości 
przedziałów wielkości gospodarstw różnice pomiędzy stosowanymi i zalecanymi 
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dawkami azotu przekraczały górny dopuszczalny poziom a dla przedziałów wiel-
kości działek już powyżej 1 ha wszystkie pola żyta wykazywały różnice powyżej 
górnego dopuszczalnego poziomu.

Tabela 11. Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami azotu (w kg 
N∙ha-1), zależnie od wielkości pól zbóż ozimych 

Table  11. Differences between applied and recommended N rates depending on the 
cereal field area

Powierzchnia
w ha

cereal field 
area

Liczba 
pól

no. of 
fields

Dawki 
stosowane 

applied 
rates

Dawki 
zalecane 

recommen-
ded rates

Różnice 
differences

Wartości
t Studenta
values of
t Student

plon
yield
t·ha-1

4 zboża, four cereales 
< 0,5 220 57,4 50,6 6,8 3,26** 3,65
0,5 – 1,0 887 73,1 61,1 12,0 10,66** 4,10
1,0 – 5,0 3821 87,1 73,5 13,6 23,66** 4,49
5,0 – 10,0 1040 107,8 88,3 19,5 16,46** 4,93
>10,0 853 117,4 95,3 22,2 16,90** 5,03
Wartości F - 260,4** 167,0** 18,4** - 118,6**

Pszenica, wheat 
< 0,5 115 62,3 54,3 8,0 2,67** 3,84
0,5 – 1,0 453 83,3 71,8 11,5 6,68** 4,61
1,0 – 5,0 1857 102,8 87,0 15,9 17,80** 5,06
5,0 – 10,0 623 125,2 102,3 22,9 14,20** 5,47
> 10,0 581 129,9 106,9 23,0 13,63** 5,44
Wartości F - 178,0** 125,5** 11,2** - 97,9**

Pszenżyto, triticale
< 0,5 59 61,5 58,3 3,2 0,82 3,81
0,5 – 1,0 186 68,7 63,7 5,0 2,18* 4,01
1,0 – 5,0 1028 78,2 74,3 3,9 3,76** 4,44
5,0 – 10,0 217 87,2 83,6 3,6 1,56 4,76
> 10,0 115 102,6 84,2 18,4 6,18** 4,67
Wartości F - 35,83** 20,45** 5,13** - 23,53**

Żyto, rye
< 0,5 42 38,2 28,6 9,6 2,21* 2,84
0,5 – 1,0 201 50,8 32,4 18,4 9,68** 2,94
1,0 – 5,0 778 61,2 39,7 21,4 21,46** 3,15
5,0 – 10,0 175 73,5 44,8 28,6 12,88** 3,26
>  10,0 131 79,0 53,2 25,8 10,07** 3,52
Wartości F - 42,59** 22,64** 5,99** - 11,27**

Explanations see table 5
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Wielkości stosowanych i zalecanych dawek nawozów azotowych, różnic po-
między tymi dawkami i wielkości plonów zbóż ozimych były znaczne i istotnie 
zróżnicowane pomiędzy województwami (Tab. 12). Średnie stosowane dawki azotu 
mieściły się w zakresie od 60,0 w woj. MAL do 120kg N∙ha-1 w woj. ZAP, natomiast 
dawki zalecane w zakresie od 59,6 w woj. MAL do 105kg N∙ha-1 w woj. OPL. Różni-
ce pomiędzy tymi dawkami, na korzyść dawki stosowanej pozostawały w przedziale 
od 3,4  w woj. PDL do 33,5kg N∙ha-1 w woj. ZAP. Pomimo realnie wyższych dawek 
stosowanych od zalecanych  o ponad 20kgN∙ha-1 w pięciu województwach dopusz-
czalne wielkości tych różnic (więcej niż 1i1/3 zalecanej dawki) zostały przekroczo-
ne tylko w województwach LUS i ZAP. W województwach tych nie przestrzegano 
zatem w wystarczającym stopniu zaleceń nawożenia azotem wynikających z pro-
gramu NawSald. Godne podkreślenia są natomiast dwa województwa KUJ i OPL, 
gdzie pomimo stosowania przeciętnych dawek azotu powyżej 100kg N∙ha-1 różnica 
pomiędzy stosowanymi a zalecanymi dawkami azotu nie przekraczała 15kg N∙ha-1. 
W województwach tych uzyskano największe średnie plony zbóż ozimych, na po-
ziomie przekraczającym 5t∙ha-1.

Tabela 12.  Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami azotu (w kg 
N∙ha-1) w województwach

Table 12.  Differences between applied and recommended N rates between voivod-
ships, all cereals 

Wojewódz-
two 

voivodships

Liczba 
pól 

No. of 
fields

Dawki 
stosowane 

applied rates

Dawki 
zalecane 

recommended 
rates

Różnice 
differences

Wartości
t Studenta
values of
t Student

Plon 
yield
t·ha-1

DLS1 583 108,7 86,3 22,4 14,33** 4,81
KUJ 380 103,8 89,5 14,2 7,63** 5,05
LUB 674 90,5 74,6 16,0 11,15** 4,61
LUS 388 101,4 74,5 26,9 15,74** 4,43
LOD 584 80,7 68,5 12,2 9,24** 4,33
MAL 306 64,0 59,6 4,4 2,42* 4,08
MAZ 623 73,2 61,4 11,7 10,27** 4,03
OPL 464 114,8 104,8 10,0 5,38** 5,51
PDK 645 64,4 60,3 4,0 3,19** 4,00
PDL 39 64,8 61,4 3,4 0,73 3,98
POM 491 104,6 82,8 21,8 12,72** 4,73
SLS 147 84,4 67,8 16,6 5,67** 4,25
SKW 361 70,8 62,9 7,9 4,69** 4,19
WAM 312 115,9 91,0 24,9 12,20** 4,85
WLP 473 89,1 78,6 10,4 6,27** 4,78
ZAP 350 120,3 86,8 33,5 14,68** 4,71
Wartości F - 115,0** 62,8** 23,0** - 53,9**
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Porównanie dawek fosforu  stosowanych w praktyce rolniczej 
z dawkami zalecanymi  przez program NawSald

W tabeli 13 przedstawiono procentowe udziały dawek fosforu stosowanych pod 
zboża ozime w trzech zakresach odchyleń od zaleceń nawozowych. Zakresy odchy-
leń wyznaczono w oparciu o kryteria przyjęte dla azotu. Dla wszystkich zbóż ozi-
mych w przedziale dopuszczalnego odchylenia znalazła się połowa badanych pól, 
na ok. 45% pól stosowano zbyt duże, a tylko na 5,1% pól zbyt małe dawki nawozów 
fosforowych. Nieznacznie lepszą zgodność dawek stosowanych i zalecanych stwier-
dzono tylko dla pól pszenżyta. 

Tabela 13. Procentowy udział stosowanych w praktyce dawek fosforu pod zboża 
ozime w zakresach odchyleń od dawek zalecanych 

Table 13.  Percent deviation of the applied from recommended phosphorus rates

Zakresy odchyleń1

od zaleceń nawozowych
4 zboża
4 cereals

Pszenica
wheat

Jęczmień
barley

Pszenżyto
triticale

Żyto
rye

Dawki zbyt duże,
>1,33 dawki zalecanej2 44,9 49,6 48,5 33,1 45,4

Dopuszczalne odchylenia,
0,67 - 1,33 dawki zalecanej3 50,0 46,1 47,7 59,5 49,6

Dawki zbyt małe,
< 0,67 dawki zalecanej4 5,1 4,3 3,8 7,4 5,0

1 range of deviation from the recommended P rate, 2 too high rates (> 1,33 of the recommended ones), 
3 acceptable deviation (0,67 – 1,33 of the recommended rates), 4 too low rates (< 0,67 of the recom-

mended ones). (others as in Table 5)

Rozkład dawek fosforu stosowanych w praktyce i obliczonych wg zaleceń 
odbiegał w pewnym stopniu od rozkładu normalnego (Rys. 4, 5). Uwzględniając 
podobieństwo wartości średnich i median oraz stosunkowo niskie wartości współ-
czynnika skośności (tab. 14) zdecydowano się jednak na wykorzystanie testów para-
metrycznych, testu F Fishera-Snedecora i testu T Studenta.  
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Rys. 4. Rozkład stosowanych dawek fosforu w kg P2O5∙ha-1 

Fig. 4. Distribution of applied P rates 

Rys. 5. Rozkład zalecanych dawek fosforu w kg P2O5∙ha-1 

Fig. 5. Distribution of recommended P rates
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Przeciętna, stosowana dawka fosforu pod zboża ozime wynosiła 58,8 kg  
P2O5∙ha-1 (Tab. 14) i była o ponad 40kg P2O5∙ha-1 większa od średniej dawki fosforu 
stosowanej pod cztery zboża podstawowe w Polsce [GUS].  Dawki stosowane pod 
poszczególne gatunki zbóż układały się w szereg rosnący: żyto < pszenżyto < jęcz-
mień < pszenica. Różnica pomiędzy najmniejszą dawką pod żyto i największą pod 
pszenicę wynosiła ok. 15,3 kg  P2O5∙ha-1. Jest to różnica znacznie mniejsza od znaj-
dowanej w obrębie poszczególnych gatunków zbóż. Różnice dawek stosowanych 
pomiędzy pierwszym i ostatnim percentylem, wynosiły odpowiednio dla żyta 20, dla 
jęczmienia, pszenicy pszenżyta ok 50 kg  P2O5∙ha-1. Zalecane dawki fosforu wykazy-
wały podobne prawidłowości jak dawki stosowane, były jednak od nich przeciętnie 
mniejsze o 18 kg P2O5∙ha-1.

Tabela 14. Charakterystyka statystyczna stosowanych i zalecanych pod zboża ozi-
me dawek fosforu (w kg  P2O5∙ha-1)  

Table 14. Statistical characteristic of applied and recommended rates of P fertili-
zers  

Charakterystyka 4 zboża 
4 cereals

Pszenica
wheat

Jęczmień
barley

Pszenżyto
triticale

Żyto
rye

Dawki stosowane, applied rates
Średnia 58,8 63,8 62,9 55,3 48,5
Mediana 60,0 60,0 60,0 54,0 48,0
Percentyl do 10% 32,0 40,0 40,0 30,0 40,0
Percentyl do 90% 87,0 90,0 91,0 80,0 60,0
Odch. stand. 23,05 22,81 22,31 21,31 21,69
Wsp. skośności 0,07 -0,10 0,38 0,30 0,21
Kurtoza 1,25 1,31 2,22 2,39 1,56

Dawki zalecane, recommended rates
Średnia 40,8 43,3 41,7 44,0 29,7
Mediana 41,0 44,0 44,0 45,0 30,0
Percentyl do 10% 23,0 27,0 26,0 25,0 25,0
Percentyl do 90% 59,0 59,0 57,0 61,0 37,0
Odch. stand. 14,80 13,57 13,52 14,81 12,95
Wsp. skośności -0,17 -0,08 -0,39 -0,42 -0,06
Kurtoza 0,85 1,41 0,91 0,88 1,84
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Tabela 15.  Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami fosforu  
(w kg  P2O5∙ha-1) dla przedziałów plonów zbóż  ozimych 

Table 15.  Differences between applied and recommended P rates depending on the 
cereals yield level 

Przedziały plonu 
w t∙ha-1

 yield intervals

Liczba 
pól 

No. of 
field

Stosowane 
dawki, 
applied 
rates

Zalecane 
dawki 

recommended 
rates

Różnice 
differences

Wartości
T Studenta
values of
t Student

4 zboża ozime, four cereals
< 3,0 1059 44,7 24,9 19,7 26,54**

3,01- 4,00 1512 54,8 34,9 19,9 32,52**

4,01- 5,00 2091 60,2 42,5 17,7 33,01**

>5,00 2159 67,2 51,0 16,2 29,19**

Wartości F - 274,9** 1320,0** 8,6** -
Średnio 4 zboża 6821 58,8 40,8 18,0 60,13**

Pszenica, wheat
< 3,0 146 44,2 24,9 19,3 8,25**

3,01- 4,00 541 57,7 33,8 23,9 22,68**

4,01- 5,00 1321 61,7 40,6 21,0 31,23**

>5,00 1711 68,9 49,8 19,1 31,26**

Wartości F - 87,1** 444,3** 5,45* -
Średnio pszenica 3629 63,8 43,3 20,5 49,76**

Jęczmień, barley
Średnio jęczmień 260 62,9 41,7 21,1 13,74**

Pszenżyto, triticale
< 3,0 140 47,0 27,7 19,3 8,86**

3,01- 4,00 505 53,6 37,7 15,9 14,99**

4,01- 5,00 635 56,6 46,1 10,4 10,61**

>5,00 325 59,0 56,8 2,2 1,72
Wartości F - 12,49** 865,5** 26,97** -
Średnio pszenżyto 1605 55,3 44,0 11,3 18,20**

Żyto, rye
< 3,0 753 43,9 24,4 19,5 23,44**

3,01- 4,00 422 52,3 33,0 19,3 18,18**

4,01- 5,00 113 60,1 42,9 17,2 7,12**

>5,00 39 62,1 55,9 6,2 1,35
Wartości  F - 33,9** 211,8** 4,39** -
Średnio żyto 1327 48,5 29,7 18,8 29,79**

Explanations in table 5

Podobnie jak w przypadku azotu czynnikiem najsilniej wpływającym na wiel-
kość zalecanych i stosowanych dawek fosforu był poziom uzyskiwanych plonów 
zbóż ozimych (Tab. 15). Stosowane i zalecane dawki nawozów fosforowych istotnie 
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wzrastały w miarę zwiększania poziomu plonów. Istotne były również różnice da-
wek stosowanych i zalecanych pomiędzy gatunkami zbóż. Różnice te układały się w 
szereg malejący: jęczmień (21,1) > pszenica (20,5) > żyto (18,8) > pszenżyto (11,3 
kg P2O5∙ha-1), co wskazuje na zawyżanie dawek fosforu przede wszystkim pod bar-
dziej intensywne gatunki zbóż ozimych. Różnice pomiędzy dawkami stosowanymi  
i zalecanymi pod pszenicę były niezależne od wielkości plonów ziarna, natomiast 
pod żyto i pszenżyto malały w miarę zwiększania się poziomu plonów. 

Kolejną zmienną grupującą wielkość stosowanych i zalecanych dawek fosforu 
oraz różnic pomiędzy tymi dawkami były wielkość i termin stosowania dawek obor-
nika (Tab. 16). Stosowane dawki nawozów fosforowych, podobnie jak azotowych 
wzrastały w miarę zwiększania dawek obornika i odległości od terminu jego stoso-
wania w zmianowaniu. Podobnie, jednak na niższym poziomie, układały się również 
dawki zalecane. Ogólnie przekroczenie wielkości dopuszczalnej różnicy pomiędzy 
dawkami stosowanymi i zalecanymi stwierdzono dla terminu wnoszenia obornika 
bezpośrednio pod zboże i dla drugiego poziomu dawek nawozów naturalnych (20-
30 t∙ha-1).

Tabela 16. Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami fosforu (w kg  
P2O5∙ha-1), zależnie od dawek i terminów stosowania obornika 

Table 16.  Differences between applied and recommended P rates depending on the 
amount and time of manure application 

Zmienne
 variables

Liczba 
pól, 

No. of 
field

Stosowane 
dawki 

applied 
rates

Zalecane 
dawki 

recommen-
ded rates 

Różnica 
differences

Wartości 
T Studenta
values of
t Student

Dawki obornika pod zboże i pod przedplon, FYM rates for cereals and fore-crop 
< 20 t ∙ha-1 372 51,1 33,6 17,5 13,04**

20-30 t ∙ha-1 1174 56,6 35,5 21,0 29,70**

>30 t ∙ha-1 480 57,0 38,1 18,9 15,31**

Wartości F - 9,0** 7,6** 3,2* -
Terminy stosowania obornika, time of manure application

Pod zboże1 513 48,9 20,4 28,5 24,08**

Pod przedplon2 1513 58,0 41,0 17,0 27,42**

Przed 2 i więcej laty3 1963 57,5 41,6 15,9 30,05**

Wiele lat bez obornika4 2832 61,9 43,7 18,2 38,43**

Wartości F - 52,6** 434,2** 37,1** -
1 for cereals, 2 for fore-crop, 3 2 and more years earlier, 4 without manure. (others as in table 5)

 
Głównym czynnikiem wpływającym na wielkość zalecanych dawek fosforu 

oraz różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami tego składnika powinna 
być zawartość jego przyswajalnej formy w glebie (Tab. 17). Stosowane przez an-
kietowanych rolników dawki nawozów fosforowych istotnie wzrastały w miarę po-
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prawy zasobności gleby w fosfor do poziomu zasobności wysokiej, co jest zupełnie 
nie racjonalne. Taka sytuacja miała miejsce przede wszystkim w uprawie pszenżyta 
i żyta. Zalecane dawki nawozów, zgodnie z koncepcją programu NawSald ulegały 
zmniejszeniu w miarę poprawy zasobności gleb w fosfor przyswajalny. W wyniku 
takich, przeciwstawnych tendencji różnice pomiędzy dawkami stosowanymi i zale-
canymi ulegały istotnemu zwiększaniu na korzyść tych pierwszych w miarę zwięk-
szania zawartości przyswajalnego fosforu w glebie. Analogiczną zależność stwier-
dzono wcześniej dla zbóż jarych. Natomiast analizując dane przedstawione w tabeli 
17 należy zwrócić uwagę na wyraźnie dodatnią zależność pomiędzy zawartością 
przyswajalnego fosforu i wielkością uzyskiwanych plonów zbóż, głównie pszenicy i 
pszenżyta. Najprawdopodobniej o dodatnim związku pomiędzy wielkością stosowa-
nych dawek nawozów i zasobnością gleby w fosfor decydowało wiele czynników, 
nie mniej wystąpiła tu interkorelacja wielkości plonów i zawartości przyswajalnego 
fosforu w glebie, co po części tłumaczy wzrost dawek fosforu równoczesny ze wzro-
stem zasobności gleby. Niezależnie jednak od tego (biorąc pod uwagę skalę wzrostu 
stosowanych dawek fosforu) można ogólnie stwierdzić, że uzyskane rezultaty badań 
ankietowych wskazują na niedocenianie przez praktykę rolniczą wyników badań  
agrochemicznych gleb podczas ustalania dawek fosforu.

Kolejnymi zmiennymi grupującymi wielkości dawek fosforu i różnic pomiędzy 
dawkami stosowanymi i zalecanymi były wielkość gospodarstw i wielkość pól zbóż 
ozimych. Jak wynika z danych zamieszczonych w tabelach 18 i 19 wielkości sto-
sowanych dawek nawozów fosforowych wzrastały w miarę zwiększania, zarówno 
wielkości gospodarstw jak i wielkości pól zbóż jarych w gospodarstwach. Zalecane 
dawki nawozów były w mniejszym stopniu uzależnione od tych zmiennych grupują-
cych i w konsekwencji różnice w stosunku do dawek stosowanych istotnie wzrastały 
w miarę zwiększania się areału gospodarstw i powierzchni pól zbóż ozimych. Do-
puszczalne odchylenie dawek stosowanych od zalecanych, dla wszystkich gatunków 
zbóż zostało przekroczone w gospodarstwach o powierzchni większej od 40 ha UR 
i na polach większych od 10 ha, było to jednak uzależnione od gatunku zbóż. Dla 
pszenicy dopuszczalne odchylenia dotyczyły gospodarstw o powierzchni większej 
od 20 ha UR i pól o powierzchni powyżej 5 ha, natomiast dla żyta dopuszczalne od-
chylenie zostało przekroczone w odniesieniu do gospodarstw o areale powyżej 40ha 
i dla powierzchni pól większych od 5 ha, podczas gdy dla pszenżyta nie stwierdzono 
przekroczenia krytycznej wartości różnicy niezależnie od wielkości gospodarstw i 
powierzchni pól.
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Tabela 17. Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami fosforu  
(w kg P2O5∙ha-1), zależnie od klas zawartości przyswajalnego składnika 
w glebie  

Table 17. Differences between applied and recommended P rates depending on the 
content of available phosphorus in soils   

Klasa 
zawartości 
phosphorus 

content

Liczba 
pól 

no. of 
fields

Dawki 
stosowane 

applied 
rates

Dawki 
zalecane 

recommen-
ded rates

Różnice 
differences

Wartości
t Studenta
values of
t Student

Plon, 
yield
t·ha-1

Wszystkie  zboża ozime, all cereals
B. niska1 98 51,9 52,2 -0,3 -0,13 3,84
Niska2 978 50,3 44,3 6,0 7,72** 3,79
Średnia3 4492 59,4 41,8 17,5 51,47** 4,54
Wysoka4 1095 65,1 34,5 30,5 40,41** 5,18
B. wysoka5 158 54,7 23,9 30,7 13,05** 5,51
Wartości F - 59,6** 145,5** 150,47** - 205,8**

Pszenica, wheat
B. niska 32 62,4 65,7 3,4 0,76 4,74
Niska 312 57,1 52,0 5,0 3,44** 4,53
Średnia 2426 63,7 45,1 18,6 41,11** 5,01
Wysoka 750 67,5 35,7 31,8 34,85** 5,51
B. wysoka 109 59,8 24,1 31,7 11,74** 5,75
Wartości F - 12,7** 222,0** 100,2** - 61,7**

Pszenżyto, triticale
B. niska 26 44,6 58,6 -14,0 -3,80** 4,00
Niska 250 50,3 51,7 -1,4 -0,95 4,05
Średnia 1085 56,1 44,2 11,9 16,54** 4,44
Wysoka 208 60,4 35,0 25,4 15,43** 4,74
B. wysoka 36 43,0 25,8 17,3 4,54** 5,12
Wartości F - 11,76** 64,89** 45,22** - 21,51**

Żyto, rye
B. niska 39 46,6 37,1 9,5 2,52* 3,01
Niska 385 44,3 32,7 11,6 9,98** 2,97
Średnia 799 49,7 28,4 21,2 27,92** 3,19
Wysoka 99 56,3 25,3 30,9 11,44** 3,73
B. wysoka 5 36,8 9,4 27,4 8,86* 3,78
Wartości F - 7,94** 16,82** 21,41** - 17,42**

1 very low, 2 low, 3 medium ,4high,5very high. (others as in table  5)
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Tabela 18. Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami fosforu  
(w kg P2O5∙ha-1), zależnie od wielkości gospodarstw

Table 18. Differences between applied and recommended P rates depending on the 
farm area

Powierzchnia 
gospodarstwa ha 

farm area ha

Liczba 
pól

no. of 
fields

Dawki 
stosowane 

applied 
rates

Dawki 
zalecane 

recommended 
rates

Różnice 
differences

Wartości
t Studenta
values of
t Student

4 zboża łącznie, all cereals
< 5 225 52,6 36,1 16,5 11,62**

5 – 10 791 53,3 36,0 17,3 19,48**

10 – 20 1985 55,8 39,0 16,8 31,37**

20 – 40 2075 59,9 42,0 17,9 32,46**

< 40 1745 64,1 44,1 20,0 32,86**

Wartości F - 49,2** 61,1** 4,2** -
Pszenica, wheat

<5 150 53,4 36,9 16,5 9,18**

5 – 10 393 58,7 38,5 20,2 16,21**

10 – 20 928 61,1 42,2 18,9 23,94**

20 – 40 1082 65,2 44,3 20,8 26,83**

>40 1076 68,1 45,8 22,2 29,10**

Wartości F - 27,3** 34,4** 3,4** -
Pszenżyto, triticale

< 5 26 59,0 41,0 18,0 4,44*

5 – 10 186 50,7 39,9 10,8 5,80**

10 – 20 571 54,6 42,7 11,9 11,98**

20 – 40 507 55,7 45,5 10,3 9,45**

> 40 315 58,2 46,9 11,3 7,48**

Wartości F - 4,10** 9,55** 0,80 -
Żyto, rye

< 5 40 45,7 29,3 16,4 5,00**

5 – 10 194 44,0 26,9 17,1 9,98**

10 – 20 440 45,7 27,2 18,5 16,95**

20 – 40 395 50,6 31,1 19,5 16,66**

>40 258 54,0 33,8 20,1 14,22**

Wartości F - 9,34** 14,58** 0,70 -
Oznaczenia jak w tabeli 5
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Tabela 19. Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami fosforu (w kg  
P2O5∙ha-1), zależnie od wielkości pól zbóż ozimych 

Table 19.  Differences between applied and recommended N rates depending on the 
area of cereal fields 

Powierzchnia 
pola ha 

cereal field 
area ha

Liczba 
pól 

no. of 
fields

Dawki 
stosowane 

applied rates

Dawki 
zalecane 

recommended 
rates

Różnice 
differences

Wartości
t Studenta
values of
t Student

4 zboża  łącznie, all cereals
Do 0,5 220 48,8 34,9 13,9 8,22**

0,5 – 1,0 887 54,3 37,2 17,1 20,94**

1,0 – 5,0 3821 57,7 40,4 17,3 43,97**

5,0 – 10,0 1040 63,5 43,8 19,6 24,78**

Ponad  10,0 853 64,9 43,8 21,1 24,25**

Wartości F - 47,6** 43,3** 6,9 ** -
Pszenica, wheat

Do 0,5 115 50,2 35,2 15,0 6,44**

0,5 – 1,0 543 59,9 40,0 19,9 17,12**

1,0 – 5,0 1857 62,4 42,9 19,4 34,22**

5,0 – 10,0 623 68,8 45,9 22,9 23,72**

Ponad  10,0 581 68,6 45,9 22,8 20,98**

Wartości F - 30,2 ** 29,2 ** 5,0 ** -
Pszenżyto, triticale

Do 0,5 59 52,0 39,6 12,5 3,64**

 0,5 – 1,0 186 51,8 41,5 10,3 6,54**

1,0 – 5,0 1028 55,4 43,8 11,5 15,05**

5,0 – 10,0 217 56,1 47,6 8,5 4,54**

Ponad  10,0 115 60,4 45,6 14,8 6,42**

Wartości F - 3,34** 6,25** 1,36 -
Żyto, rye

Do 0,5 42 40,7 27,3 13,4 3,61**

 0,5 – 1,0 201 41,2 26,3 15,0 8,64**

1,0 – 5,0 778 48,6 29,6 19,3 23,71**

5,0 – 10,0 175 53,2 32,2 21,0 11,70**

Ponad  10,0 131 53,9 32,7 21,2 11,59**

Wartości F - 11,57** 7,52** 2,82* -
Oznaczenia jak w tabeli 5

Wielkości stosowanych i zalecanych dawek nawozów fosforowych oraz różnic 
pomiędzy tymi dawkami były znaczne i istotne statystycznie oraz istotnie zróżnico-
wane dla województw (Tab. 20). Ponadto we wszystkich województwach różnice 
pomiędzy stosowanymi z zalecanymi dawkami fosforu były dodatnie. Dopuszczalne 
odchylenia dawek stosowanych od dawek zalecanych zostały przekroczone w woje-
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wództwach DLS, LOD, PDK, POM, i ZAP. Średnie stosowane dawki fosforu mieś-
ciły się w zakresie od 48,8 do 65,5kg P2O5∙ha-1, dawki zalecane w zakresie od 36,4 
do 48,0kg P2O5∙ha-1, a różnice pomiędzy tymi dawkami zawierały się w przedziale 
od 8,9 do 23,1kg P2O5∙ha-1. 

Tabela 20.  Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami fosforu  
(w kg P2O5∙ha-1) dla województw – 4 zboża ozime łącznie

Table 20.  Differences between applied and recommended P rates between voivod-
ships, all cereals 

Województwo, 
voivodship

Liczba 
pól,

no. of 
fields

Dawki 
stosowane 

applied rates

Dawki 
zalecane 

recommended 
rates

Różnice 
differences

Wartości
t Studenta
values of
t Student

DLS 583 63,0 42,9 20,1 17,43**

KUJ 380 57,7 45,8 11,9 8,79**

LUB 674 60,1 40,9 19,2 20,87**

LUS 388 58,2 43,0 15,2 13,02**

LOD 584 61,3 38,7 22,6 22,58**

MAL 306 52,0 38,2 13,9 10,00**

MAZ 623 53,4 36,4 17,0 17,79**

OPL 464 64,3 48,0 16,2 14,56**

PDK 645 56,6 36,5 20,1 21,70**

PDL 39 48,8 40,0 8,9 2,19*

POM 491 62,1 40,9 21,2 21,09**

SLS 147 57,5 39,8 17,7 9,03**

SKW 361 57,3 37,5 19,8 16,67**

WAM 312 55,3 42,5 12,7 8,38**

WLP 473 55,2 41,0 14,3 12,23**

ZAP 350 65,5 42,4 23,1 16,41**

1 pełne nazwy województw na rys., full names of voivodships on Fig. 
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Porównanie dawek potasu stosowanych w praktyce rolniczej
 z dawkami zalecanymi  przez program NawSald

W tabeli 21 przedstawiono procentowy udział stosowanych dawek potasu pod 
zboża ozime w trzech zakresach odchyleń od dawek zalecanych. Kryteria porów-
nania dawek stosowanych i zalecanych były takie same jak dla azotu i fosforu.  
W przedziale dopuszczalnych odchyleń znalazło się 46,5% analizowanych pól, przy 
czym udział ich był mniejszy dla pól pod uprawą pszenicy niż jęczmienia, pszen-
żyta i żyta. Najwięcej zbyt dużych dawek potasu stosowanych w praktyce rolniczej 
stwierdzono w uprawie pszenicy (ponad połowę) następnie w uprawie jęczmienia 
(ponad 1/3 dawek) natomiast w uprawie żyta na ok. 23% pól a w uprawie pszenżyta 
nadmierne dawki potasu stanowiły tylko ok. 15% ankietowanych pól. W uprawie 
dwóch ostatnich zbóż zaznaczył się także znaczący udział zbyt niskich dawek pota-
su, ponad 30% w przypadku pszenżyta i ponad 20% w przypadku żyta.

Tabela 21.  Procentowy udział stosowanych w praktyce dawek potasu pod zboża 
ozime w zakresach odchyleń od dawek zalecanych

Table 21.  Percent deviation of the applied from recommended phosphorus rates

Zakresy odchyleń1

od zaleceń nawozowych
4 zboża, 
4 cereals

Pszenica 
wheat

Jęczmień,
barley

Pszenżyto, 
triticale

Żyto, 
rye

Dawki zbyt duże,
>1,33 dawki zalecanej2 37,4 52,6 33,5 15,2 23,5

Dopuszczalne odchylenia,
0,67 - 1,33 dawki zalecanej3 46,5 40,4 51,1 52,5 55,3

Dawki zbyt małe,    
< 0,67 dawki zalecanej4 16,1 7,0 15,4 32,3 21,2

1 range of deviation from the recommended K rate, 
2 too high rates (> 1,33 of the recommended ones), 
3 acceptable deviation (0,67 – 1,33 of the recommended rates), 
4 too low rates (< 0,67 of the recommended ones). 

Podobnie jak w przypadku azotu i fosforu, rozkład stosowanych i zalecanych 
dawek nawozów potasowych odbiega nieco od rozkładu normalnego (Rys 6, 7). Ze 
względu na podobieństwo wartości średnich i median oraz niezbyt wysokie wartości 
współczynników skośności i kurtozy (Tab. 22) do interpretacji różnic wykorzystano 
testy parametryczne wartość F Fishera-Snedecora i test t Studenta.  
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Rys. 6. Rozkład stosowanych dawek potasu w kg K2O∙ha-1  
Fig. 6. Distribution of applied potassium rates   

Rys. 7. Rozkład zalecanych dawek potasu w kg K2O∙ha-1  
Fig. 7. Distribution of recommended potassium rates 
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Przeciętna stosowana pod zboża ozime dawka potasu wynosiła 73,1 kg K2O∙ha-1 
(tab. 22), przy stosunkowo małym zróżnicowaniu pomiędzy gatunkami zbóż (od ok. 
58,5 kg pod żyto do ponad 80 kg K2O∙ha-1 pod pszenicę). Większe były natomiast 
różnice dawek w obrębie tych samych gatunków zbóż, przy czym szczególnie duże 
w odniesieniu do pszenicy i jęczmienia (w zakresie 80% dawek, po wyłączenia dol-
nego i górnego pentyla różnice przekraczały 65 kg K2O∙ha-1). Zalecane dawki potasu 
wykazywały podobne prawidłowości jak dawki stosowane, były jednak przeciętnie 
od nich mniejsze o ok. 12 kg K2O∙ha-1 i znacznie mniej zróżnicowane (tab. 22). 

Tabela 22. Charakterystyka statystyczna stosowanych i zalecanych pod zboża ozi-
me dawek  potasu (w kg K2O∙ha-1)  

Table 22.  Statistical characteristic of applied and recommended potassium rates 

Charakterystyka 4 zboża
 4 cereals

Pszenica 
wheat 

Jęczmień 
barley

Pszenżyto 
triticale

Żyto 
rye

Dawki stosowane, applied K rates
Średnia 73,1 80,2 77,5 68,2 58,5
Mediana 72,0 80,0 79,0 70,0 60,0
Percentyl  10% 40,0 48,0 49,0 40,0 48,0
Percentyl  90% 110,0 120,0 115,5 96,0 75,0
Odch. Stand. 29,25 29,91 25,76 25,28 25,78
Wsp. skośności -0,04 -0,13 -0,29 -0,28 -0,05
Kurtoza 0,83 0,88 1,22 1,24 1,14

Dawki zalecane, recommended K rates
Średnia 61,5 52,9 70,2 81,7 58,8
Mediana 64,0 55,0 74,0 85,0 62,0
Percentyl  10% 13,0 10,0 33,5 37,0 48,0
Percentyl  90% 99,0 88,0 104,5 119,0 75,0
Odch. Stand. 31,96 28,13 30,15 34,1 28,04
Wsp. skośności -0,06 -0,12 -0,37 -0,64 -0,29
Kurtoza 0,07 -0,13 0,33 0,73 0,98

Podstawową zmienną grupującą wielkości stosowanych i zalecanych dawek 
nawozów potasowych oraz różnic pomiędzy tymi dawkami była wielkość plonów 
ziarna zbóż ozimych (Tab. 23). W uprawie pszenicy, stosowane dawki nawozów 
potasowych dla wartości przeciętnej a także wszystkich przedziałów plonu były zbyt 
wysokie a wielkość różnicy pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami nawo-
zów potasowych była w zasadzie niezależna od poziomu plonu ziarna. W uprawie 
żyta przeciętne wielkości stosowanych i zalecanych dawek potasu były niemal iden-
tyczne, natomiast dla pszenżyta, stosowane dawki potasu były przeciętnie mniejsze, 
o 13,5g K2O∙ha-1. W uprawie obydwu tych gatunków zbóż częściej dawki stosowane 
były niższe od zalecanych niż odwrotnie, przy czym niedobory potasu w dawkach 
stosowanych ulegały znacznemu pogłębieniu w miarę zwiększania się poziomu plo-
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nów. Podobnie jak w odniesieniu do zbóż jarych świadczy to o niedocenianiu przez 
rolników roli potasu w nawożeniu ekstensywnych gatunków zbóż oraz o stosowaniu 
odmiennej zasady ustalania dawek niż w przypadku azotu i fosforu. 

Tabela 23. Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami potasu (w kg  
K2O∙ha-1)  w przedziałach plonu zbóż ozimych   

Table 23.  Differences between applied and recommended K rates depending on the 
cereals yield level 

Przedziały plonów 
w t∙ha-1

ranges of cereals yield

Liczba 
pól

no. of 
fields

Dawki 
stosowane 

applied
 rates

Dawki 
zalecane 

recommended 
rates

Różnice 
differences

Wartości
t Studenta
values of
t Student

4 zboża, 4 cereals 
< 3,0 1059 52,2 45,1 7,0 6,59**

3,01- 4,00 1512 65,7 57,7 8,0 8,21**

4,01- 5,00 2091 74,8 63,1 11,7 12,80**

>5,00 2159 86,8 70,6 16,1 15,62**

Wartości F - 445,0** 172,1** 16,3** -
Średnio 4 zboża 6821 73,1 61,5 11,6 22,62**

 Pszenica, wheat
< 3,0 146 50,9 27,2 23,7 7,36**

3,01- 4,00 541 68,2 42,1 26,1 16,67**

4,01- 5,00 1231 77,1 49,5 27,7 26,83**

>5,00 1711 88,8 61,1 27,7 26,90**

Wartości F - 134,6** 141,6** 0,67 -
Średnio pszenica 3629 80,2 52,9 27,3 41,65**

Jęczmień, barley
Średnio jęczmień 260 77,5 70,2 7,3 3,01**

Pszenżyto, triticale
< 3,0 140 51,7 48,1 3,6 1,25
3,01- 4,00 505 63,7 67,9 -4,1 -2,61*

4,01- 5,00 635 70,2 84,6 -14,4 -9,29**

>5,00 325 78,1 111,9 -33,8 -15,77**

Wartości F - 46,87** 227,1** 52,09** -
Średnio pszenżyto 1605 68,2 81,7 -13,5 13,80**

Żyto, rye
< 3,0 753 51,8 48,2 3,6 3,03**

3,01- 4,00 422 65,0 65,9 -0,9 -0,56
4,01- 5,00 113 71,6 84,1 -12,9 -4,13**

>5,00 39 80,2 113,1 -32,9 -5,04**

Wartości F - 49,9** 174,8** 21,6** -
Średnio 1327 58,5 58,8 -0,3 -0,35

Explanations  in the table  5
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Ważnym czynnikiem uwzględnianym w programie NawSald przy wylicza-
niu dawek potasu jest sposób zagospodarowania słomy z przedplonów zbożowych  
i oleistych (Tab. 24). Stosowane dawki nawozów potasowych były zawsze więk-
sze, natomiast dawki zalecane były mniejsze na polach, na których przyorywano 
słomę przedplonów, przy czym tylko na polach pszenicy różnica ta była zbyt duża 
(powyżej dopuszczalnego poziomu). Dopuszczalny poziom różnicy w stosunku do 
zaleceń nawozowych został przekroczony także na polach uprawy pszenicy, z któ-
rych usuwano słomę przedplonów. Na polach pszenżyta, z których słomę przedplo-
nów zbierano, różnica pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami K była ujemna  
i zbliżała się do granicy dawek zbyt niskich. Natomiast w przypadku żyta stwierdzo-
ną ujemną różnicę można uznać za dopuszczalną, mimo iż była istotna statystycznie. 
Przedstawione obserwacje świadczą o częstym nieuwzględnianiu przez rolników 
potasu w pozostawianym na polu plonie ubocznym podczas bilansowania zapotrze-
bowania nawozowego roślin na ten składnik.  

Tabela 24. Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami potasu (w kg  
K2O∙ha-1) zależnie od sposobu zagospodarowania słomy przedplonu

Table 24.  Differences between applied and recommended potassium rates depend-
ing on fore-crop straw management 

Zagospoda-
rowanie słomy 

straw 
management

Liczba 
pól

number 
of fields

Stosowane 
dawki K

applied rates

Zalecane 
dawki K

recommen-
ded rates

Różnice
differences

Wartości
t Studenta
values of
t Student

Wszystkie 4 zboża ozime, all  cereals
Usunięta1 3238 68,0 68,9 -0,9 -1,21
Przyorana2 1465 81,4 52,2 29,2 28,61**

Wartości F - 222,8** 287,7** 561,7** -
Pszenica, wheat

Usunięta 1104 78,6 57,8 20,8 17,57**

Przyorana 944 87,7 47,5 40,2 33,02**

Wartości F - 50,1 ** 74,7 ** 130,5** -
Pszenżyto, triticale

Usunięta 1022 66,8 86,3 -19,5 -16,08**

Przyorana 240 71,4 68,8 2,6 1,15
Wartości F - 6,40** 53,73** 65,42** -

Żyto, rye
Usunięta 971 55,9 61,5 -5,5 -5,19**

Przyorana 199 64,5 52,5 12,0 5,69**

Wartości F - 19,65 ** 16,46 ** 47,46** -
1 removed, 2incorporated. (others as in table 5)
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Kolejnym czynnikiem grupującym wielkość stosowanych i zalecanych dawek 
nawozów potasowych, uwzględnianym w programie NawSald była wielkość daw-
ki i termin stosowania obornika (Tab. 25). Zalecane dawki nawozów potasowych, 
podobnie jak dawki nawozów azotowych i fosforowych nieznacznie wzrastały  
w miarę stosowania większych dawek obornika. Podobnie jak w przypadku azotu  
i zbóż jarych stosowane dawki nawozów potasowych nie były zależne od wielkości 
dawek obornika, co może świadczyć o uwikłaniu działania obornika z innymi czyn-
nikami warunkującymi wysokość dawki potasu (głównie z plonem zbóż). General-
nie różnice pomiędzy dawkami stosowanymi i zalecanymi mieściły się w ramach 
dopuszczalnych odchyleń dawek za wyjątkiem bezpośredniego stosowania obornika 
pod zboża, gdzie nastąpiło znaczne przekroczenie dopuszczalnej różnicy w stosunku 
do zaleceń nawozowych, świadczy to o niedocenianiu roli nawożenia organicznego 
przez rolników w odżywianiu roślin potasem.

 
Tabela 25.  Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami potasu (w kg  

K2O∙ha-1) zależnie od wielkości i terminu stosowania obornika 
Table 25.  Differences between applied and recommended K rates depending on the 

amount and time of manure application  

Zmienne,
variables

Liczba 
pól, 

no. of 
fields

Dawki 
stosowane 

applied 
rates

Dawki 
zalecane 

recommen-
ded rates

Różnice 
differences

Wartości
t Studenta
values of
t Student

Dawki obornika pod zboże i pod przedplon, FYM rates for cereals and fore-crop
< 20 t ∙ha-1 372 62,6 51,1 11,5 5,35*

20-30 t ∙ha-1 1174 69,0 53,4 15,6 13,35**

> 30 t ∙ha-1 480 68,2 58,8 9,4 4,84**

Wartości F - 7,3** 6,2** 4,3* -
Termin stosowania obornika, time of manure aplication 

Pod zboże1 513 60,2 24,3 35,9 18,62**

Pod przedplon2 1513 70,2 64,4 5,7 6,02**

Przed 2 i więcej laty3 1963 70,9 67,2 3,7 4,03*

Wiele lat bez obornika4 2832 78,5 62,7 15,7 19,17**

Wartości F - 76,7** 291,5** 103,2** -
1 for cereals, 2 for fore-crop, 3 2 and more years earlier, 4 without manure. (others as in table 5)

 
Zawartość przyswajalnego potasu w glebie stanowi, obok wielkości przewidy-

wanego plonu, główny czynnik wpływający na poziom dawek potasu wyliczanych 
w programie NawSald (Tab. 26). Stosowane przez rolników dawki nawozów pota-
sowych pod wszystkie zboża ozime, były w zasadzie niezależne od zasobności gleby 
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w potas z tendencją do ich nieznacznego wzrostu w ramach klas zasobności średniej  
i wysokiej. Zgodne z oczekiwaniami zmniejszały się natomiast w tym samym kierun-
ku zalecane dawki K wynikające z programu NawSald. Różnice pomiędzy dawka-
mi stosowanymi i zalecanymi w przypadku pszenicy wrastały od ujemnej wartości, 
dla bardzo niskiej zawartości potasu do znacznie dodatnich dla zawartości średniej, 
wysokiej i bardzo wysokiej (ponad dopuszczalny poziom odchyleń od dawek zale-
canych). W odniesieniu do pszenżyta różnice pomiędzy stosowanymi i zalecanymi 
dawkami były ujemne dla wszystkich klas zasobności gleby w potas przyswajalny 
niskiej i bardzo niskiej, przy czym ujemne odchylenia stosowanych dawek potasu 
od dawek zalecanych w ramach klasy bardzo niskiej zasobności gleby przekraczały 
dopuszczalny poziom dawek zbyt niskich. Różnice pomiędzy stosowanymi a zaleca-
nymi dawkami potasu w przypadku żyta były natomiast bardzo małe lub nieistotne 
statystycznie. Można ogólnie stwierdzić, że pomimo występowania wyraźnej inter-
korelacji dawek potasu z plonami zbóż ozimych (tendencja wzrostu plonów wraz 
ze zwiększaniem się klas zasobności gleby) uzyskane rezultaty badań ankietowych 
wskazują na zbyt częste niedocenianie przez praktykę rolniczą oznaczeń agroche-
micznych podczas ustalania dawek tego składnika. 

Ze względów omówionych podczas analizy dawek nawozów azotowych i fosfo-
rowych jako zmienne grupujące wielkości stosowanych i zalecanych dawek nawo-
zów potasowych uwzględniono także areał badanych gospodarstw i wielkości pól 
zbóż ozimych (Tab. 27, 28). Wielkość stosowanych dawek nawozów potasowych, 
zwłaszcza pod pszenicę, wzrastała w miarę zwiększania się zarówno areału gospo-
darstw jak i powierzchni pól zbóż ozimych. Równolegle do wzrostu stosowanych 
dawek potasu, chociaż na nieco niższym poziomie następował natomiast wzrost za-
lecanych dawek potasu w uprawie pszenżyta i żyta, a wyznaczane różnice pomię-
dzy porównywanymi dawkami potasu utrzymywały się w zakresie dopuszczalnych 
odchyleń. W przypadku pszenicy zalecane dawki potasu zmieniały się nieznacznie 
w przedziałach wielkości gospodarstw i wielkości pól. W efekcie ustalone różni-
ce pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami potasu wyraźnie rosły w miarę 
zwiększania się zarówno areału gospodarstw jak i powierzchni pól, przekraczając 
dopuszczalny poziom dla pól większych od 0,5 ha i gospodarstw większych od  
5 ha. Przytoczone wyniki świadczą pośrednio o małym wpływie wielkości, a więc 
siły ekonomicznej gospodarstwa na poziom wiedzy rolników w zakresie stosowane-
go nawożenia potasem.
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Tabela 26. Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami potasu (w kg  
K2O∙ha-1) zależnie od zawartości przyswajalnego potasu w glebie  

Table 26.  Differences between applied and recommended potassium rates depend-
ing on the content of available potassium in soil  

Klasa 
zawartości K 

potassium 
content

Liczba 
pól,

no. of 
fields

Dawki 
stosowane 

applied 
rates

Dawki 
zalecane 

recommended 
rates

Różnice 
differences

Wartości
t Studenta
values of
t Student

Plon, 
yield
t·ha-1

4 zboża ozime, all cereals
B. niska1 125 64,0 77,9 -13,9 -3,55** 3,80
Niska2 1237 64,8 69,3 -4,4 -3,71** 4,03
Średnia3 4289 74,5 61,5 13,0 20,75** 4,57
Wysoka4 1061 78,5 52,6 25,9 21,05** 5,07
B. wysoka5 109 68,2 41,3 26,9 6,29** 5,34
Wartości F - 40,9** 60,0** 96,3 ** - 125,1**

Pszenica, wheat
B. niska 32 69,8 74,2 -4,4 0,47 4,82
Niska 443 75,2 61,2 14,0 6,84** 4,81
Średnia 2347 81,0 54,0 27,0 34,49** 5,06
Wysoka 722 82,3 45,5 36,9 26,02** 5,35
B. wysoka 85 71,0 35,4 35,6 7,77** 5,50
Wartości F - 37,40** 7,60 ** 30,30 ** - 19,94**

Pszenżyto, triticale
B. niska 30 68,0 110,7 -42,7 -7,91** 4,33
Niska 337 65,2 90,1 -24,9 -11,53** 4,24
Średnia 1028 68,7 79,5 -10,8 -8,80** 4,42
Wysoka 197 71,3 74,6 -3,3 -1,44 4,73
B. wysoka 13 57,1 75,8 -18,7 -2,02 5,18
Wartości F - 2,64* 14,25** 16,31 ** - 9,91**

Żyto, rye
B. niska 60 58,3 62,0 -3,7 -0,76 2,96
Niska 413 52,7 59,9 -7,2 -4,36** 2,96
Średnia 752 61,3 58,3 3,0 2,46* 3,22
Wysoka 98 61,7 57,4 4,4 1,33 3,71
B. wysoka 4 60,0 33,5 26,5 0,84 3,22
Wartości F - 7,96** 1,29 7,46 ** - 18,21**

1 very low, 2 low, 3 medium ,4high,5very high. (others as in table 5) 
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Tabela 27. Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami potasu (w kg  
K2O∙ha-1) zależnie od wielkości ankietowanych gospodarstw

Table 27.  Differences between applied and recommended potassium rates depend-
ing on the farm area 

Powierzchnia 
w ha UR, 
farm area

Liczba 
pól, 

no. of 
fields

Dawki 
stosowane 

applied rates

Dawki 
zalecane 

recommended 
rates

Różnice 
differences

Wartości
t Studenta
values of
t Student

4 zboża ozime, all cereals 
< 5 225 63,1 53,5 9,7 5,18**

5 – 10 791 64,0 55,5 8,5 5,86**

10 – 20 1985 68,3 61,7 6,6 7,27**

20 – 40 2075 74,4 64,6 9,8 10,45**

> 40 1745 82,2 61,4 20,9 19,80**

Wartości F - 86,8 ** 15,5 ** 30,7 ** -
Pszenica, wheat

< 5 150 63,9 46,2 17,7 8,29**

5 – 10 393 70,9 48,3 22,6 11,60**

10 – 20 928 75,8 54,1 21,7 17,38**

20 – 40 1082 81,8 55,3 26,5 21,62**

>40 1076 88,2 52,2 36,0 29,36**

Wartości F - 48,0** 7,3** 21,8 ** -
Pszenżyto, triticale

< 5 26 69,0 83,0 -14,0 -3,05**

5 – 10 186 63,1 73,2 -10,1 -3,53**

10 – 20 571 66,2 79,1 -13,0 -7,85**

20 – 40 507 68,7 85,2 -16,6 -9,56**

> 40 315 73,9 85,5 -11,6 -5,12**

Wartości F - 6,93** 6,10** 1,33 -
Żyto, rye

< 5 40 55,4 60,1 -4,7 -1,18
5 – 10 194 50,5 52,3 -1,9 -0,74
10 – 20 440 54,5 54,6 -0,1 -0,03
20 – 40 395 61,5 61,5 0,0 0,01
>40 258 67,3 66,7 0,5 0,26
Wartości F - 17,02** 11,49** 0,32 -

Explanations in table 5
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Tabela 28.  Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami (w kg  
K2O∙ha-1) potasu zależnie od wielkości pól zbóż ozimych  

Table 28.  Differences between applied and recommended potassium rates depend-
ing on the area of cereal field  

Powierzchnia w ha
Field area in ha

Liczba 
pól 

no of 
fields

Stosowane 
dawki K 
applied 
rates

Zalecane 
dawki K 

recommen-
ded rates

Różnice
Differences 

Wartości
t Studenta
values of
t Student

 4 zboża, all cereals
< 0,5 220 56,7 52,8 3,8 1,60
0,5 – 1,0 887 65,4 57,6 7,7 6,04**

1,0 – 5,0 3821 72,0 63,2 8,8 12,93**

5,0 – 10,0 1040 79,9 63,8 16,0 11,49**

> 10,0 853 81,9 57,4 24,5 16,90**

Wartości  F - 70,3** 14,9* 31,3 ** -
Pszenica, wheat

< 0,5 115 59,6 43,5 16,1 5,47**

0,5 – 1,0 453 71,8 51,4 20,4 11,80**

1,0 – 5,0 1857 79,2 54,1 25,1 27,46**

5,0 – 10,0 623 87,0 54,6 32,3 19,52**

> 10,0 581 87,1 50,4 36,7 22,59**

Wartości  F - 40,5** 6,2** 18,4** -
Pszenżyto, triticale

< 0,5 59 59,7 71,0 -11,4 -2,35*

0,5 – 1,0 186 63,0 76,0 -13,0 -5,67**

1,0 – 5,0 1028 68,1 81,5 -13,3 -10,62**

5,0 – 10,0 217 70,8 89,1 -18,3 -6,66**

>  10,0 115 76,0 84,2 -8,2 -2,17*

Wartości F - 7,13** 5,54** 1,38 -
Żyto, rye

< 0,5 42 45,7 52,3 -6,6 -1,29
0,5 – 1,0 201 49,5 52,4 -2,8 -1,11
1,0 – 5,0 778 58,5 58,9 -0,4 -0,32
5,0 – 10,0 175 66,1 64,5 1,6 -0,66
> 10,0 131 66,5 63,1 3,4 1,22
Wartości F - 16,36** 5,85** 1,19 -

Explanations in table 5 

W skali makroekonomicznej wielkości stosowanych i zalecanych dawek nawo-
zów potasowych i różnic pomiędzy tymi dawkami były znaczne i istotnie zróżnico-
wane pomiędzy województwami (Tab. 29). Średnie stosowane dawki potasu mieś-
ciły się w zakresie od 61,8 do 80,3 kg K2O∙ha-1, dawki zalecane w zakresie od 52,7 
do 74,3 kg K2O∙ha-1, a różnice pomiędzy tymi dawkami zawierały się w przedziale 
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od -7,8 do 22,2 kg K2O∙ha-1. Z wyłączeniem województw MAZ, PDL, SLS i WLP 
stosowane dawki nawozów potasowych były istotnie większe od dawek zalecanych. 
Dopuszczalne odchylenia wielkości dawek stosowanych od zalecanych zostały jed-
nak przekroczone tylko w województwach DLS i ZAP. 

Tabela 29.  Ocena różnic pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami potasu  
(w kg  K2O∙ha-1) w poszczególnych województwach 

Table 29.  Differences between applied and recommended potassium rates between 
the voivodships 

Województwo, 
voivodship

Liczba 
pól, 

no. of 
fields

Dawki 
stosowane 

applied 
rates

Dawki 
zalecane 

recommended 
rates

Różnice 
differences

Wartości
t Studenta
values of
t Student

DLS 583 78,7 56,5 22,2 11,66**

KUJ 380 75,9 68,2 7,7 3,07**

LUB 674 74,7 59,0 15,8 9,47**

LUS 388 76,4 70,3 6,1 3,11**

LOD 584 78,7 66,1 12,6 7,24**

MAL 306 61,8 50,8 10,9 4,70**

MAZ 623 63,5 63,1 0,3 0,20
OPL 464 82,8 65,0 17,7 8,84**

PDK 645 64,9 52,7 12,2 8,57**

PDL 39 64,4 72,3 -7,8 -1,23
POM 491 75,3 60,2 15,1 8,14**

SLS 147 70,9 64,7 6,2 1,87
SKW 361 67,8 56,0 11,8 6,23**

WAM 312 70,6 58,4 12,2 5,36**

WLP 473 72,8 74,3 -1,5 -0,72
ZAP 350 80,3 58,8 21,5 9,48**

Wartości F -    18,4 **     6,13** 12,8** -

Porównanie produkcyjności nawożenia mineralnego NPK
 pod zboża ozime na tle zaleceń nawozowych i danych GUS

Podobnie jak w przypadku zbóż jarych  do oceny poprawności nawożenia mi-
neralnego pod zboża ozime wykorzystano wskaźnik nawozochłonności  rozumiany 
jako zużycie składników pokarmowych na 100kg plonu ziarna zbóż. Wskaźnik na-
wozochłonności [Zbiorowa 2009] jest zdaniem Fotymy dobrym miernikiem efek-
tywności nawożenia w skali makro (Polska, województwa itp.). Im niższa jest war-
tość tego wskaźnika tym lepsza jest efektywność stosowanego nawożenia. W tabeli 
30 przedstawiano przeciętne wartości wskaźnika nawozochłonności produkcji zbóż 
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ozimych dla przedziałów plonów i wielkości stosowanych i zalecanych dawek NPK. 
Te ostatnie traktowano jako wzorcowe. Jak podano wcześniej przeciętne stosowane 
dawki nawozów były większe od dawek zalecanych o 20% dla azotu, 44% dla fo-
sforu i 19% dla potasu. Jest zatem zrozumiałe, że przy jednakowych plonach zbóż 
(patrz metodyka badań) nawozochłonność ich produkcji była większa dla dawek sto-
sowanych niż dla zalecanych. Nawozochłonność produkcji zbóż była prawie zawsze 
(z wyjątkiem najmniejszych dawek NPK) mniejsza dla zalecanych dawek nawozów, 
poza tym wykazywała tendencję wzrostową, wraz ze zwiększaniem stosowanych 
dawek nawozów i spadkową wraz ze wzrostem plonów ziarna. Różnice wskaźni-
ka nawozochłonności pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami NPK ulegały 
wyraźnemu zwiększeniu w miarę wzrostu dawek stosowanych oraz wykazywały 
tendencję do zmniejszenia się wraz ze wzrostem plonów ziarna zbóż.  

Tabela 30.  Wskaźniki nawozchłonności zbóż ozimych, zależnie od wielkości plonów 
zbóż i dawek nawozów, w kg NPK na 100 kg plonu ziarna

Table 30.  The input of fertilizers in kg NPK per 100 kg of grain yield, depending 
on the cereals yield and fertilizers rates 

Przedziały 
danych

%
ankiet

Dawki stosowane, 
applied rates

Dawki zalecane, 
recommended rates 

N P2O5 K2O
NPK

N P2O5 K2O
NPK

Dawki 
nawozów1 

kg∙ha-1

nawozochłonność kg składnika na 100 kg ziarna, 
input of nutrients kg per 100 kg of grain yield

do 80,0 3,3 0,86 0,30 0,29 1,45 1,18 0,92 1,52 3,67
80,1 – 160,0 17,7 1,49 1,16 1,36 4,01 1,32 0,93 1,61 3,86
160,1 – 240,0 39,9 1,93 1,40 1,69 5,02 1,56 0,94 1,53 4,03
ponad 240,0 39,1 2,45 1,49 1,89 5,83 1,80 0,86 1,18 3,84
Plony zbóż 2

t∙ha-1   
nawozochłonność kg składnika na 100 kg ziarna, 

input of nutrients kg per 100 kg of grain yield
do 3,0 15,5 2,14 1,72 2,00 5,86 1,10 0,94 1,70 3,74

3,1 – 4,0 22,2 1,99 1,50 1,80 5,28 1,44 0,95 1,57 3,96
4,1 – 5,0 30,7 2,01 1,30 1,61 4,92 1,68 0,92 1,36 3,96
ponad 5,0 31,6 2,00 1,13 1,46 4,59 1,88 0,85 1,18 3,92
Średnio 100 2,02 1,35 1,67 5,04 1,60 0,91 1,41 3,91

1 rates of nutrients N,P,K  and/or NPK, 2 yield of cereals grain   
  

W tabeli 31  przedstawiono nawozochłonność produkcji zbóż ozimych zależ-
nie od wielkości uprawianych pól i powierzchni gospodarstwa. Nawozochłonność 
produkcji zbóż dla stosowanych dawek nawozów NPK ulegała zwiększeniu w mia-
rę zwiększania powierzchni pól zbóż ozimych i zwiększania areału ankietowanych 
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gospodarstw rolnych. Dotyczy to w szczególności nawozochłonności dla nawożenia 
azotem, a w znacznie mniejszym stopniu nawożenia potasem. Nawozochłonność na-
wożenia fosforem była praktycznie niezależna od wielkości gospodarstw i pól zbóż 
ozimych. Prawidłowości te są zrozumiałe, gdyż jak wynika z poprzednich zesta-
wień w tym samym kierunku zwiększały się stosowane dawki nawozów azotowych,  
a w mniejszym stopniu dawki nawozów potasowych i fosforowych. W odniesieniu 
do zalecanych dawek NPK zmiany w przedziałach wielkości gospodarstw i wielko-
ści pól powodowały zwiększenie nawozochłonności azotu wraz ze wzrostem areału 
gospodarstwa i wielkości pola, nie obserwowano natomiast istotnych zmian nawo-
zochłonności fosforu i potasu.

Tabela 31.  Nawozochłonność produkcji zbóż w kg NPK na 100 kg ziarna, zależnie 
od wielkości pól zbóż i areału gospodarstw

Table 31.  The input of fertilizers in kg NPK per 100 kg of grain yield, depending 
on the area of cereals field and farm area  

Przedziały 
danych

%
ankiet

Dawki stosowane, 
applied rates

Dawki zalecane,
recommended rates

N P2O5 K2O NPK N P2O5 K2O NPK

pole zbóż ha1 nawozochłonność kg składnika na 100 kg ziarna, 
input of nutrients kg per 100 kg of grain yield

Do 0,5 3,2 1,56 1,39 1,59 4,54 1,29 0,96 1,45 3,70
0,5 – 1,0 13,0 1,79 1,37 1,63 4,79 1,41 0,91 1,45 3,77
1,0 – 5,0 56,1 1,96 1,35 1,66 4,98 1,57 0,91 1,46 3,93
5,0 -10,0 15,2 2,23 1,35 1,69 5,27 1,73 0,90 1,36 3,99

ponad 10,0 12,5 2,39 1,35 1,70 5,43 1,85 0,88 1,19 3,92
gospodarstwo 

ha2
nawozochłonność kg składnika na 100 kg ziarna, 

input of nutrients kg per 100 kg of grain yield
do 5,0 3,3 1,61 1,43 1,68 4,71 1,38 0,95 1,42 3,74
5 – 10 11,6 1,76 1,41 1,67 4,83 1,38 0,92 1,45 3,75
10 – 20 29,1 1,87 1,35 1,63 4,85 1,50 0,91 1,48 3,88
20 - 40 30,4 2,07 1,34 1,65 5,06 1,65 0,91 1,43 3,99

ponad 40,0 25,6 2,31 1,34 1,72 5,37 1,79 0,89 1,28 3,96
1 area of cereal field ha-1, 2 area of the farm ha-1

Interesujące może być porównanie stosowanych pod zboża ozime dawek na-
wozów i wielkości plonów zbóż w ankietowanych gospodarstwach z odpowiednimi 
danymi dla 4 zbóż według GUS. Zestawienia takiego dokonano dla poszczególnych 
województw (Tab. 32).  
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Tabela 32. Stosowane dawki nawozów i plony zbóż ozimych w gospodarstwach an-
kietowanych w zestawieniu z analogicznymi danymi dla 4 zbóż według 
GUS (lata 2001–2003), w województwach.

Table 32. Comparison of grain yields t∙ha-1 and fertilizer rates kg∙ha-1 applied in 
questioned farms for winter cereals with the average rates applied in Po-
land for winter and spring cereals according to National Statistic Office 
(2001–2003) in voivodships.

Wojewódz-
twa1

voivodship

Polska, zboża ozime i jare, 
Poland, winter and spring cereals  

Gospodarstwa, zboża ozime,
 farms, winter cereals

Plon t∙ha-1 N P2O5 K2O Plon t∙ha-1 N P2O5 K2O
DLS 3,97 41,7 19,3 23,3 4,81 108,7 63,0 78,7
KUJ 3,32 85,5 18,6 26,4 5,05 103,8 57,7 75,9
LUB 2,86 43,2 19,5 22,8 4,61 90,5 60,1 74,7
LUS 2,73 55,2 18,1 18,2 4,43 101,4 58,2 76,4
LOD 2,55 56,1 13,1 14,0 4,33 80,7 61,3 78,7
MAL 2,93 35,1 18,4 19,5 4,08 64,0 52,0 61,8
MAZ 2,60 35,2 17,8 21,6 4,03 73,2 53,4 63,5
OPL 4,36 70,6 24,2 38,5 5,51 114,8 64,3 82,8
PDK 2,91 23,8 14,6 15,2 4,00 64,4 56,6 64,9
PDL 2,48 43,3 17,4 18,2 3,98 64,8 48,8 64,4
POM 3,12 61,2 30,7 40,4 4,73 104,6 62,1 75,3
SLS 3,34 40,1 19,2 26,3 4,25 84,4 57,5 70,9
SKW 2,57 37,4 15,6 14,2 4,19 70,8 57,3 67,8
WAM 3,07 50,6 13,8 18,8 4,85 115,9 55,3 70,6
WLP 3,27 64,3 18,6 23,1 4,78 89,1 55,2 72,8
ZAP 3,15 64,1 17,7 29,5 4,71 120,3 65,5 80,3
Polska 3,06 50,1 18,2 22,7 4,55 91,3 58,8 73,1

. 

Przeciętne, stosowane w ankietowanych gospodarstwach pod zboża ozime daw-
ki nawozów azotowych w Polsce w latach 2001–2003 były o ok. 80% większe,  
a dawki nawozów fosforowych i potasowych o ok. 220% większe od  dawek stoso-
wanych pod zboża ogółem wg oficjalnej statystyki [GUS]. Znacznie większe były 
również, stwierdzone w badaniach ankietowych, przeciętne plony zbóż ozimych  
(o 48,7%). Największe, względne  różnice w stosunku do danych GUS w zakresie 
plonów zbóż odnotowano przede wszystkim w tych województwach, gdzie zaobser-
wowano także znaczące dodatnie różnice w zakresie nawożenia fosforem i potasem, 
tzn.:  w województwach LOD, SKW, LUS, LUB i PDL. Lepszym porównawczym 
miernikiem danych ankietowych z danymi GUS jest nawozochłonność produkcji 
zbóż, uwzględniająca zarówno wielkość plonów jak i wielkość dawek nawozów. 
Wskaźniki nawozochłonności produkcji zbóż wyliczone z badań własnych dla zbóż 
jarych i obliczone na podstawie danych GUS dla 4 zbóż zestawiono w tabeli 33.
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Tabela 33. Wskaźniki nawozochłonności nawożenia zbóż ozimych z gospodarstw an-
kietowanych i 4 zbóż z danych GUS 

Table 33. The input of fertilizers in kg per 100kg of winter cereals grain yield in 
questioned farms and in Poland for all cereals, according to National 
Statistic Office  

Wojewód
ztwo 

Voivoid
ship

Nawozochłonność w kg składnika na 100kg plonu zbóż,
input of fertilizers in kg nutrients per 100 kg grain

N według danych
according to

P2O5 według danych
according to

K2O według danych
according to

Ankiet,
questionnaire GUS,

NSO

Ankiet,
questionnaire GUS,

NSO

Ankiet,
questionnaire GUS,

NSOA1 B2 A1 B2 A1 B2

DLS 2,28 1,75 1,05 1,36 0,90 0,49 1,68 1,21 0,59
KUJ 2,08 1,73 2,57 1,18 0,93 0,56 1,55 1,41 0,80
LUB 1,97 1,58 1,51 1,35 0,88 0,68 1,65 1,31 0,80
LUS 2,40 1,60 2,02 1,39 0,97 0,66 1,81 1,64 0,67
LOD 1,91 1,51 2,20 1,48 0,90 0,51 1,88 1,56 0,55
MAL 1,56 1,39 1,20 1,33 0,95 0,63 1,57 1,27 0,67
MAZ 1,83 1,45 1,35 1,38 0,91 0,68 1,63 1,62 0,83
OPL 2,12 1,88 1,62 1,20 0,88 0,56 1,55 1,21 0,88
PDK 1,63 1,44 0,82 1,46 0,92 0,50 1,65 1,38 0,52
PDL 1,71 1,49 1,75 1,28 1,00 0,70 1,73 1,81 0,73
POM 2,24 1,68 1,96 1,40 0,89 0,98 1,68 1,38 1,30
SLS 2,04 1,55 1,20 1,43 0,95 0,57 1,73 1,58 0,79
SKW 1,70 1,41 1,46 1,44 0,90 0,61 1,69 1,37 0,56
WAM 2,42 1,82 1,65 1,21 0,89 0,45 1,53 1,24 0,61
WLP 1,90 1,58 1,97 1,21 0,87 0,57 1,57 1,58 0,71
ZAP 2,61 1,79 2,04 1,44 0,92 0,56 1,76 1,32 0,94
Polska 2,02 1,60 1,64 1,35 0,91 0,60 1,67 1,41 0,74

A – dawki stosowane, applied rates; B - dawki zalecane, recommended rates.

Przeciętna nawozochłonność produkcji zbóż ozimych w odniesieniu do azotu 
ustalona dla dawek azotu wg. GUS była porównywalna z nawozochłonnością N 
charakterystyczną dla dawek zalecanych wg programu NawSald (ok. 1.6 kg N na 
100 kg plonu zbóż) natomiast dla dawek wynikających z  ankiet wskaźnik ten był 
wyższy o ok. 26% (przekraczał nieznacznie 2 kg N na 100 kg plonu). Wskaźnik ten 
był również wyższy w porównaniu ze zbożami jarymi [Kęsik i in. 2011] zarówno 
dla dawek zalecanych (o 16,8%), jak i dla stosowanych (o 12,2%). Zbliżone wartości 
wskaźnika nawozochłonności stwierdzono według danych GUS i dla zalecanych da-
wek azotu mimo wyraźnie niższych dawek nawozów azotowych stosowanych pod 
4 zboża w kraju, przy czym niższy był także poziom plonu tych zbóż od stwierdzo-
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nego w badaniach ankietowych dla zbóż ozimych. Z kolei mniejszą nawozochłon-
ność dawek zalecanych od dawek stosowanych w gospodarstwach ankietowanych 
można interpretować niepotrzebnym zawyżaniem tych drugich. Podobną tendencję 
stwierdzono także w przypadku zbóż jarych [Kęsik i in. 2011]. Należy podkreślić, iż 
wysoki wskaźnik nawozochłonności azotu w gospodarstwach ankietowanych prze-
kracza także wartości podawane w piśmiennictwie i zbliża się do stwierdzanych  
w krajach UE. Według Fotymy [Zbiorowa 2009] średni wskaźnik nawozochłonno-
ści azotu w produkcji zbóż w Polsce w latach 2004-2006 wynosił przeciętnie ok. 
1,9 kg N∙100 kg-1 ziarna zbóż. Według autora w tym samym czasie przeciętna na-
wozochłonność zbóż w krajach UE wynosiła ok. 2,1 kg N na 100 kg ziarna zbóż. 
Szczegółowa analiza danych z gospodarstw ankietowanych (nie przedstawiona tu-
taj) wykazała, że nawozochłonność produkcji pszenicy wynosiła 2,1 kg N na 100 kg 
ziarna, natomiast dla pozostałych zbóż była mniejsza od 1.9 kg N na 100 kg ziarna. 
W skali regionalnej największą nawozochłonność azotu (powyżej 2 kg N na 100 kg 
plonu) stwierdzano w województwach ZAP, WAM, LUS, DLS, POM, OPL, KUJ, 
SLS, natomiast optymalną (na poziomie przeciętnej dla dawek zalecanych 1,64 kg 
N na 100 kg plonu) tylko w województwach MAL i PDK. 

Igras i Fotyma [Zbiorowa 2009] podają wskaźnik nawozochłonności fosforu  
w uprawie zbóż dla Polski na poziomie 0,80 kg P2O5 a dla warunków UE na pozio-
mie ok. 0,70 kg P2O5. Wyższą nawozochłonność dotyczącą zalecanych dawek nawo-
zów fosforowych stwierdzono w badaniach własnych (0,91 kg P2O5∙100 kg-1 ziarna). 
Rolnicy w gospodarstwach ankietowanych stosowali zdecydowanie za duże dawki 
nawozów fosforowych w stosunku do wielkości uzyskiwanych plonów i dlatego 
wskaźnik nawozochłonności osiągał tutaj przeciętnie 1,35 kg P2O5∙100 kg-1 ziarna 
zbóż ozimych i był niemal taki sam jak w przypadku zbóż jarych [Kęsik i in. 2011]. 
Ogólnie nawozochłonność stosowanych pod zboża ozime dawek fosforu była więk-
sza o 48% w stosunku do dawek zalecanych i ponad dwukrotnie większa od nawo-
zochłonności dla produkcji 4 zbóż w kraju [GUS]. 

Nawozochłonność stosowanych dawek nawozów potasowych była o ok. 18% 
większa od nawozochłonności dawek zalecanych natomiast ponad dwukrotnie prze-
wyższała nawozochłonność produkcji 4 zbóż w Polsce [GUS], a przeciętne war-
tości wskaźników nawozochłonności potasu dla dawek stosowanych i zalecanych 
praktycznie pokrywały się z analogicznymi wskaźnikami dla zbóż jarych [Kęsik  
i in. 2011]. W świetle dotychczasowych badań [Fotyma i Gosek 2000, Jadczyszyn 
2000] wydaje się jednak, że nawet pozornie wysoka nawozochłonność stosowanych 
pod zboża ozime w gospodarstwach ankietowanych, dawek potasu wynosząca prze-
ciętnie ok. 1,7 kg K2O na 100 kg ziarna nie jest zbyt wysoka w relacji do potrzeb 
pokarmowych roślin.  
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Wnioski

1. Stosowane przez rolników dawki NPK pod zboża ozime charakteryzowały się 
dużą zmiennością, ale przeciętnie były duże, osiągały ok. 223 kg NPK∙ha-1.  
W tym samym czasie (lata 2001-2003) w Polsce, przeciętne dawki nawozów 
azotowych pod 4 zboża były mniejsze o 45%, a fosforu i potasu mniejsze o ok. 
69% [GUS]. 

2.  Różnice pomiędzy stosowanymi i zalecanymi dawkami nawozów na 46,5-55,0% 
ankietowanych pól zbóż ozimych mieściły się w przedziale różnic dopuszczal-
nych. Znacznie większe od zalecanych dawki azotu stosowano jednak na 36,5% 
pól, fosforu na 44,9% pól i potasu na 37,4% pól.   

3.  Dopasowanie stosowanych dawek azotu do dawek zalecanych ulegało poprawie 
wraz ze wzrostem plonu żyta i pszenżyta a w mniejszym stopniu pszenicy. 

4.  W odniesieniu do fosforu i potasu wzrost wielkości plonu pszenicy nie wpływał 
na dopasowanie stosowanych do zalecanych dawek P i K, natomiast w stosunku 
do pszenżyta i żyta wzrost plonów powodował lepsze dopasowanie stosowanych 
dawek fosforu oraz wywoływał pogłębianie się ujemnej różnicy pomiędzy stoso-
wanymi i zalecanymi dawkami K. 

5.  Czynniki decydujące w programie NawSald o wielkości dawek NPK, jak rodzaj 
przedplonu, termin i poziom nawożenia obornikiem oraz klasa zasobności gle-
by w przyswajalny fosfor i potas były rzadko lub w niewystarczającym stopniu 
uwzględniane przez  rolników w planowaniu nawożenia. Jedynym czynnikiem 
uwzględnianym zarówno w programie doradztwa jak i przez rolników wydaje się 
wielkość oczekiwanego plonu zbóż. 

6.  W miarę wzrostu powierzchni gospodarstw oraz powierzchni pól zbóż jarych  
w gospodarstwach, a więc poprawy ich sytuacji ekonomicznej wzrastały dawki 
stosowanych nawozów, jednak stwierdzone w przypadku zbóż jarych regularne 
pogłębianie się w tym kierunku różnicy pomiędzy wielkością dawek stosowa-
nych i zalecanych przez program NawSald, wystąpiło tylko w odniesieniu do 
azotu. 

7.  W skali makroekonomicznej wielkości stosowanych i zalecanych dawek nawo-
zów NPK i różnic pomiędzy tymi dawkami były znaczne i istotnie zróżnicowane 
pomiędzy województwami. Dopuszczalne odchylenia wielkości dawek stoso-
wanych od zalecanych zostały przekroczone dla azotu w województwach LUS  
i ZAP, dla fosforu w województwach DLS, LOD, PDK, POM, i ZAP, a dla pota-
su  w województwach DLS i ZAP. W wymienionych województwach nie prze-
strzegano zatem w wystarczającym stopniu zaleceń wynikających z programu 
NawSald.

8.  Przeciętnie dla Polski wartości wskaźników nawozochłonności NPK (zużycie 
składników pokarmowych na 100 kg plonu ziarna) stwierdzone w badaniach 
ankietowych przyjmowały znacznie wyższe wartości w porównaniu z danymi 
GUS. Natomiast w porównaniu do zbóż jarych wskaźniki te dla fosforu i potasu  
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były na zbliżonym poziomie, a dla azotu były wyraźnie wyższe. Podobnie jak dla 
zbóż jarych  uznano nawozochłonność N i P, za zbyt wysoką oraz nawozochłon-
ność K za relatywnie niską.

9.  Wskaźniki nawozochłonności dla wszystkich składników pokarmowych wzra-
stały, wraz ze zwiększaniem się stosowanych dawek nawozów NPK i malały 
wraz ze wzrostem plonów ziarna. W województwach stwierdzono duże zróż-
nicowanie nawozochłonności NPK, natomiast nawozochłonność N i P w wielu 
województwach osiągała poziom stwierdzany w krajach UE.
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Summary 

Comparison of the fertilizer rates applied by farmers with the rates recommen-
ded according to NAW-SALD advisory system.

In the years 2002 -2004, the research by questionnaires has been carried on in 
selected market-oriented farms in Poland. The fields of winter cereals in the total 
number of 6821 were under scrutiny. The questionnaires, one for each field and year 
have been filled in by farmers themselves under supervision of the adviser from 
the local Advisory Center for Agriculture. The information, concerning always the 
previous years i.e. 2001–2003 included: address and the total size of the farm, kind, 
area and yield of the particular winter cereal (winter wheat, winter barley, triticale 
and rye), fore-crop, time and rate of farmyard manure application (if any), the rates 
of nitrogen, phosphorus and potassium fertilizers, the way of straw management, soil 
category, soil pH and the content of available phosphorus and potassium according 
to the analysis done by Agrochemical Laboratory. Simultaneously, on the base of 
this information, the rates of fertilizers have been calculated using the official fertil-
izer recommendation program Naw-Sald issued by the Institute of Soil Science and 
Plant Cultivation – State Research Institute at Puławy. The main topic of this paper 
is comparing the rates of fertilizers actually applied by the farmers with those recom-
mended by the Naw-Sald program. 

The average rates of fertilizers applied by farmers for all winter cereals amounted 
to 91,3 kg N∙ha-1, 58,3 kg P2O5∙ha-1 and 73,1 kg K2O∙ha-1, altogether 223 kg NPK∙ha-1. 
These rates were higher by 15 kg N∙ha-1, 18 kg P2O5∙ha-1 and 12 kg K2O∙ha-1 from the 
recommended rates calculated with the use of Naw-Sald program. It can be gene-
rally concluded that this community of market-oriented farmers overstates the fertil-
izer requirements of winter cereals against the requirements established on scientific 
base. More thoroughly analysis has been carried on applying the concept of so called 
acceptable difference between applied and recommended fertilizer’s rates. As the ac-
ceptable the range of difference between 0,67 to 1,33 i.e. +/- 1/3 of the recommended 
fertilizer rate was recognized. If the applied fertilizer rate has surpassed the upper 
range i.e. was higher than 1,33 of the recommended one, it was taken as too high. 
If the applied rate has been below the lower range, i.e. smaller than 0,67 of recom-
mended one it was taken as too low. In the whole set of data, the percent of too high 
nitrogen rate was 36%, phosphorus rates 45% and potassium rates 37%. The percent 
of too low rate was 8% and 5% for nitrogen and phosphorus respectively. 

Further analysis focuses on explaining the reasons of the discrepancies between 
applied and recommended fertilizer rates. In the Naw-Sald program, the main factors 
influencing the size and time of application of recommended fertilizer rates are the 
yield level, kind of fore-crop, date and rate of manure application and the content of 
available nutrients in the soil. From these factors, the only practically recognized by 
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farmers was the level of expected yield. The most neglected factors proved to be the 
content of available phosphorus and potassium in soil, that the  soil analysis made by 
Agrochemical Laboratories are not recognized by farmers in the process of planning 
their ”own” fertilizers rates. Another seemingly accepted factor was soil texture. 
However, more thoroughly analysis proved that there is a strong correlation between 
yield level and soil texture and in fact farmers relied on their own experience on the 
average yield harvested in passing years. 

The common measure of fertilizer efficiency is in Poland the input of nutrients 
for 100 kg cereal’s grain. In the own research the input of nutrients in applied fertil-
izer rates was much higher than in recommended rate (Table 34). 

Table 34. Comparison of nutrients input in kg per 100 kg grain of winter cereals in 
applied and recommended fertilizers rate. 

Applied rate of nutrient Recommended rate of nutrient 

N P2O5 K2O NPK N P2O5 K2O NPK

2,02 1,35 1,67 5,04 1,60 0,91 1,41 3,91

Interpreting the data in Table 34 it is worth remembering that nutrients input is 
calculated as a quotient of nutrient rate and the final yield of winter cereal. In the 
own research as the nutrient rate, either applied, according to farmer’s own estima-
tion, or recommended according to NawSald system fertilizer amounts have been 
recognized. However, the yield of grain was the same as the farmer reported in the 
questionnaire. It is quite possible that if the farmer had applied the recommended 
fertilizer rates he would have obtained different grain yield. Disregarding this possi-
bility the data in Table 34 confirm the previous conclusion on too generous applica-
tion of fertilizer by farmers achieving rather meager cereal’s yields.  
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Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –
Państwowy Instytut Badawczy
Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
kesik@iung.pulawy.pl
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Abstrakt

W pracy przedstawiono paradygmaty chemii rolnej, które wystąpiły w przeszłości 
i po pewnym czasie w mniejszym lub większym stopniu uległy dezaktualizacji. 
Stwierdzono, że osiągnięcia chemii rolnej w ostatnim 60-leciu, były w ścisłej 
korelacji z rozwojem społeczno-gospodarczym Polski. Dziś głównym paradygmatem 
badawczym i aplikacyjnym z zakresu chemii rolnej jako nauki stosowanej jest 
prowadzenie rolnictwa zrównoważonego i zrównoważonej gospodarki zarządzania 
składnikami pokarmowymi roślin, które pozwolą na utrzymanie, a nawet podnoszenie 
jakości oraz produktywności gleb i roślin.
Słowa kluczowe: chemia rolna, paradygmaty, nauka

Abstract

In the paper paradigms of agricultural chemistry which occurred in the past, 
and after some time, to a greater or lesser extent, became obsolete were presented. 
It was concluded that the achievements of the agricultural chemistry in the last 60 
years, have been in close correlation with Polish socio-economic development. 
Today, the main paradigm of research and application in the field of agricultural 
chemistry as applied science is to conduct sustainable agriculture and sustainable 
nutrient management which allows maintaining and even improving the quality and 
productivity of soils and crops.
Key words: agricultural chemistry, paradigms, science 
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Wstęp 

Od chwili utworzenia (umownie 1840 rok) chemia rolna stała się nauką, której 
głównymi zainteresowaniami są pierwiastki (makro-, mikroelementy, a w ostatnich 
dziesięcioleciach również pierwiastki toksyczne) w ekosystemach naturalnych 
i sztucznych (agroekosystemach). Ich funkcję rozpatruje się z punktu widzenia 
kształtowania żyzności gleby, wielkości produkcji biomasy i jakości plonu oraz 
wpływu na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego [Beegle i in., 2000; 
Duer, 1994; Filipek i in., 2003; Michna i in., 1991, Voisin, 1967]. Poprzez śledzenie 
cykli pierwiastków w agroekosystemach chemia rolna bada wzajemne oddziaływanie 
atmosfery, hydrosfery, pedosfery, nawozu i rośliny [Fotyma i in., 2000; Igras, 2000; 
Mioduszewski i in., 2000; Sapek i in., 2002].

Poznanie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy pierwiastkami, 
mineralnymi składnikami pokarmowymi a środowiskiem oraz wzrostem i rozwojem 
roślin jest warunkiem koniecznym do zrozumienia procesów przemian związków 
chemicznych zachodzących w ekosystemach, którymi chemia rolna próbuje 
sterować poprzez stosowanie nawozów naturalnych, organicznych i mineralnych 
polepszających żyzność gleb i odżywianie się roślin [Cwojdziński i Majcherczak, 
1993; Filipek i Skowron, 2000; Kopeć i in., 1991; Rutkowska i Łabętowicz, 1996; 
Pondel i in., 1991].

Pytanie ogólne o metodologię, nie o metodykę badań z zakresu z chemii rolnej, 
które nurtuje specjalistów, a przede wszystkim uczonych, dotyczy głównie rozwoju tej 
nauki w ujęciu historycznym. Idzie o odpowiedź na pytanie, czy wiedza i rozumienie 
chemii rolnej oraz ich wykorzystywanie w praktyce do rozwiązywania problemów 
ilościowych i jakościowych produkcji roślinnej, a także ochrony i kształtowania 
środowiska przyrodniczego narastały kumulatywnie, niemalże liniowo, czy też 
rozwijały się z różną dynamiką przechodząc następujące po sobie cykle rozwoju, 
zgodnie ze „strukturą rewolucji naukowych” [Kuhn, 2001; Hajduk, 2005; Grobler, 
2006]. W cyklach rozwoju nauki wyróżnia się: okres przedparadygmatyczny, 
paradygmat, naukę normalną, kryzys i anomalie, naukę nadzwyczajną, rewolucję  
w nauce, nowy paradygmat.

Próby odpowiedzi na tak postawione pytania postaramy się dokonać definiując 
paradygmaty chemii rolnej, które wystąpiły w przeszłości i po pewnym czasie w 
mniejszym lub większym stopniu uległy dezaktualizacji. Na ich miejscu pojawiły 
się nowe przesłanki rozwiązywania anomalii i kryzysów pojawiających się  
w pragmatycznym badawczym i teoretycznym obszarze działalności z zakresu 
chemii rolnej.
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1. Pierwsze obserwacje i badania - nauka przedparadygmatyczna

Okres przed paradygmatyczny jest charakterystyczny dla wczesnych okresów 
rozwoju nauki, gdzie fakty mają charakter o wiele bardziej przypadkowy niż 
działalność badawcza, pojawiająca się w późniejszym okresie rozwoju nauki, kiedy 
wyodrębniony zostanie paradygmat.

W chemii rolnej fakty dotyczyły pozytywnego oddziaływania na rośliny wielu 
materiałów i substancji jak odchody zwierzęce, margle, popioły. Wpływ ten znany 
był od najdawniejszych czasów. Znane były skutki ich oddziaływania, lecz próby 
wyjaśniania kończyły się zazwyczaj na stwierdzeniach, że głównym składnikiem 
budulcowym rośliny jest woda, która w tkankach roślin przemienia się w różne 
substancje. Teoretyczne rozważania Berbarda Palissy (1510 - 1589) mówią wprawdzie 
o dodatnim wpływie soli na rośliny i o wyczerpywaniu gleb, ale nie istniały wtedy 
jeszcze żadne dowody potwierdzające te zjawiska [Goralski, 1965].

Pierwszym eksperymentem, o którym pamięć zachowała się do dnia dzisiejszego, 
było wazonowe doświadczenie Jana Baptista van Helmont’a (1577 – 1644) z wierzbą 
podlewaną wodą deszczową lub destylowaną, z jakiego wyłonił się wniosek, że 
przyrost rośliny powstał z samej wody. Potwierdzenie tych wyników badań w Anglii, 
Szwecji, Francji, Rosji ugruntowało tą mylną teorię wśród współczesnych i stało się 
silnym hamulcem rozwoju nauk zajmujących się żywieniem roślin i nawożeniem. 

Przez następne dwa stulecia, mimo prowadzenia wielu badań nad odżywianiem 
roślin i stwierdzania korzystnego wpływu wielu substancji jak: saletra – Robert 
Boyle (1627-1691), saletra, popiół, margiel - Francis Home (1719-1813) i Johann 
Gottschalk Wallerius (1709 – 1785), woda i powietrze uważane były nadal jako 
źródła pokarmu dla roślin. Pomimo wielkich odkryć chemicznych w XVIII wieku 
dokonanych między innymi przez: Josepha Priestleya (1733 – 1804), Antoinego 
Laurenta Lavoisiera (1743 – 1794), Nicolasa Theodora Saussure’a (1767 – 1845) 
i wielu przypuszczeń, że rośliny odżywiają się również solami mineralnymi, nadal 
panowały stare ugruntowane poglądy, a pojawiające się nowe koncepcje, wcale nie 
przybliżały nas do wyjaśnienia problemu odżywiania się roślin. 

Przykładem może być próchnicowa teoria żywienia roślin. Jej twórca Albrecht 
Thaer (1752-1828) twierdził, że rośliny odżywiają się związkami próchnicznymi 
z gleby, a związki mineralne mają tylko znaczenie pobudzające. Mimo, że teoria 
A. Thaera była błędna i stała się poważnym hamulcem postępu w chemii rolnej, 
odwracając uwagę od mineralnego żywienia i nawożenia roślin [Filipek i in., 
2003; Goralski, 1965], to wywarła korzystny wpływ na rozwój produkcji roślinnej  
w Niemczech i całej Europie, gdyż kładła nacisk na nawożenie organiczne, 
uprawę mechaniczną gleby, znaczenie nawozowe i użyźniające roślin bobowatych 
(motylkowatych), przez co dawała dobre wyniki w praktyce.

Chociaż badania Jana Ingenhousza (1730 – 1799), Jeana Senebiera (1742 
– 1809) i Saussure’a już wcześniej dowodziły, że pokarmem budulcowym rośliny 
są: tlenek węgla (IV) CO2 i woda, teoria próchnicowa zyskała wielkie uznanie  
i popularność, zwłaszcza wśród rolników. 
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Żadne z zasygnalizowanych powyżej badań nie miały jednak przełomowego 
znaczenia, nie stworzyły podstaw teoretycznych, nie stały się systemem norm, czyli 
ogólnych, abstrakcyjnych i w przybliżeniu jednoznacznych dyrektyw postępowania w 
zakresie dostarczania roślinom pierwiastków odżywczych. Nie stanowiły fundamentu 
do tworzenia praw naukowych, a ściślej praw w ujęciu przedmiotowym. W oparciu  
o uzyskane w tych badaniach wyniki nie można było przedstawić uogólnień, czy 
teorii naukowych. W przypadku nauk przyrodniczych teorie naukowe tworzone 
są w celu: systematyzowania i racjonalizowania faktów, tłumaczenia powodów 
występowania tych faktów oraz przewidywania zdarzeń przyszłych. 

Nie istniały więc przesłanki do zbudowania wzorca, schematu poznawczego, 
modelu badań, rozumowania naukowego i sposobu postępowania przy rozwiązywaniu 
problemów w zakresie odżywiania się roślin. Nie było więc paradygmatu 
metodologicznego lub czegoś, co do tej roli, czyli do modelu badawczego, mogłoby 
pretendować. Wydaje się wtedy, że wszystkie fakty, które mogą przyczyniać się do 
rozwoju danej dyscypliny, są równie doniosłe. W rezultacie we wczesnych etapach 
rozwoju nauki, fakty mają charakter o wiele bardziej przypadkowy niż działalność 
badawcza, którą znamy z późniejszego okresu rozwoju nauki, kiedy wyodrębniony 
zostanie paradygmat badawczy [Hajduk, 2005; Kuhn, 2001; Grobler, 2006].

2. Pierwszy paradygmat – chemia rolna jako nauka normalna 

Pojawienie się znaczących osiągnięć w postaci nowej teorii, prawa naukowego 
lub odkrycia w określonym obszarze badawczym prowadzi do powstania różnic 
w podejściu do rozwiązywania problemów stojących przed uczonymi. Takie 
powszechnie uznane osiągnięcia naukowe, które po pewnym czasie stają się 
modelowymi rozwiązaniami problemów naukowych, nazywane są w ogólnej 
metodologii nauki paradygmatami. Paradygmat może być zatem zdefiniowany jako 
wzorzec, najogólniejszy model lub wzorcowy przykład. Termin ten jest używany 
w wielu naukach w powyższym sensie, ale tylko w postaci podstawowych założeń. 
A zatem paradygmat to zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki. 
Paradygmat wskazuje, że akceptowane wzory praktyki naukowej obejmujące teorie, 
prawa, metody badawcze, wyposażenie techniczne tworzą model, z którego powstaje 
odrębna nauka [Hajduk, 2005; Kuhn, 2001; Grobler 2006].

Tak właśnie powstała chemia rolna, której twórca Justus von Liebig (1803 – 1873), 
chemik z wykształcenia, w roku 1840 przedstawił teorię mineralnego odżywiania 
się roślin. W głównym dziele pt. „Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf 
Agricultur und Physiologie” - „Chemia w zastosowaniu do rolnictwa i fizjologii” 
ogłosił, że wszystkie procesy życiowe w organizmie są reakcjami chemicznymi  
i w ten również sposób zachodzi odżywianie się i wzrost roślin (Liebig 1840).

Zgodnie z teorią mineralnego odżywiania Liebiga rośliny żywią się tlenkiem 
węgla (IV) CO2 adsorbując go z powietrza za pomocą liści oraz wodą i składnikami 
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mineralnymi (popielnymi), które pobierają korzeniami. Próchnica nie jest niezbędną 
substancją dla wzrostu i rozwoju roślin. Związki organiczne przedstawiają tylko taką 
wartość odżywczą dla roślin, jaką mają substancje mineralne pozostające po ich 
spopieleniu; azot zawarty w tych związkach nie przedstawia żadnej wartości.

Od ogłoszenia i uznania tej teorii chemia rolna stała się „nauką normalną” [Kuhn, 
2001], będącą w stanie rozwiązywać problemy z zakresu jej zainteresowań. Termin 
„nauka normalna” oznacza badania oparte o jedno lub wiele osiągnięć naukowych  
z przeszłości, jakie w danym obszarze badawczym traktowane są jako fundament, na 
którym buduje się dalszą praktykę poznawczą i utylitarną. Osiągnięcia takie muszą 
być dostatecznie oryginalne i atrakcyjne, aby skupić uwagę badaczy rozproszonych  
w różnych już istniejących naukach lub działalności badawczej nie przyporządkowanej 
żadnej nauce.

Według teorii Liebiga składniki odżywcze pobrane przez rośliny należy zwracać 
glebie w postaci nawozów. Rośliny uprawne potrzebują niejednakowych ilości tych 
samych składników pokarmowych (np. motylkowate - dużo wapnia, okopowe - 
dużo potasu), dlatego w celu zmniejszenia wyczerpywania gleb należy stosować 
zmianowanie. Jeden pierwiastek odżywczy nie może być zastąpiony innym. Liebig 
błędnie zakładał, że amoniak krąży w podobny sposób jak CO2, a rośliny zaopatrują 
się w azot z powietrza i odsunął na drugi plan nawożenie azotem.

Poglądy te skorygował Jean Baptiste Boussingault (1802-1887), wykazując 
duży wpływ nawożenia azotowego na wzrost masy roślinnej. Stwierdził on, że 
mimo ogromnych zapasów azotu w atmosferze, rośliny wyższe nie są w stanie go 
pobrać i wykorzystać. Boussingault odrzucał również możliwość wiązania azotu 
przez mikroorganizmy wolnożyjące i symbiotyczne, bowiem swoje eksperymenty 
prowadził na glebie wyprażonej, przez co niszczył organizmy żywe. Jego badania 
dotyczyły, oprócz azotu (amoniaku i azotanów), również wielu innych pierwiastków 
w glebach i roślinach jak: C, P, Cl, Si, K, Na, Ca, Mg, Mn, Fe.

Wszyscy współtwórcy chemii rolnej: Albrecht Thaer, Justus von Liebig i Jean 
Baptiste Boussingault popełnili błędy: Thear - przeceniając znaczenie próchnicy 
i negując żywienie mineralne roślin, Liebig - przeceniając znaczenie amoniaku w 
atmosferze i odsuwając na plan dalszy nawożenie azotowe, Boussingault - odmawiając 
roślinom motylkowatym w symbiozie z bakteriami Rhizobium zdolności wiązania 
azotu atmosferycznego. Jednak każdy z nich przyczynił się w dużym stopniu do 
podniesienia produkcji biomasy roślin uprawnych i położył podwaliny pod rozwój 
chemii rolnej i fizjologii mineralnego żywienia [Filipek i in., 2003; Goralski 
1965]. Wywarło to także znaczący wpływ na: rozwój przemysłu chemicznego, 
zwłaszcza produkcji nawozów, rolnictwa, wzrost wolumenu i jakości żywności, 
 a w konsekwencji zwiększenie populacji ludności świata [Fotyma, 2010].
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2.1. Dynamiczny rozwój przemysłu nawozowego
 

Teoria mineralnego odżywiania się roślin oraz prawo minimum Liebiga stały 
się bezpośrednimi przesłankami paradygmatu badawczego i pragmatycznego 
[Kuhn, 2001]: kalibracji zasobności środowiska wzrostu i rozwoju roślin  
w składniki pokarmowe roślin, na którym opiera się współczesne nawożenie. Najpierw 
kalibrowane były podstawowe makroelementy, a z czasem także mikroelementy, 
submikroelementy i pierwiastki korzystne dla roślin „beneficial elements”. Teoria 
oraz prawo minimum Liebiga stały się naturalną przesłanką do utworzenia „prawa 
zwrotu” Boussingaulta, mówiącego o konieczności zwracania glebie składników 
pokarmowych pobieranych przez rośliny i wynoszonych z plonem. Prawo to zostało 
potem rozszerzone przez Voisina [Voisin, 1967; 2000], który twierdził, że zwrócone 
powinny zostać nie tylko te ilości składnika, które pobrała roślina, ale także te 
formy przyswajalne w glebie, które „zanikły” (zostały wymyte lub uwstecznione) 
w następstwie stosowania nawozów. Jednym ze skutków tych praw był rozwój 
przemysłu nawozowego oraz bezpośrednio i pośrednio rolnictwa [Filipek i in., 
2003].

Zalecenia nawozowe proponowane w latach 80-tych w rolnictwie polskim 
oparte o prawo zwrotu mówiły o stosowaniu - „naddatków fosforu i potasu” lub 
„na zapas”, czy w „dawkach skomasowanych” – dawek nawozów ponad potrzeby 
pokarmowe roślin celem podniesienia zasobności gleby w przyswajalny P i K, 
bądź też ograniczenia nakładów związanych ze stosowaniem nawozów. Stały się 
one dalszym silnym impulsem do rozwoju chemii rolnej jako nauki oraz przemysłu 
nawozowego, rolnictwa i produkcji żywności.

Pierwsze fabryki nawozów fosforowych wytwarzanych z kości i kwasu 
siarkowego (VI) powstały już w latach pięćdziesiątych dziewiętnastego wieku, 
najpierw w Anglii potem w Niemczech. Wcześniej już w Anglii rozpoczęto 
stosowanie naturalnego mineralnego nawozu azotowego - saletry chilijskiej.  
W Chinach i Indiach pod koniec XIX wieku wydobywano saletrę indyjską (KNO3). 
Pod koniec dwudziestego stulecia w Niemczech rozpoczęto wydobywanie soli 
potasowej do celów nawozowych i opracowano technologię produkcji siarczanu 
amonowego z amoniaku z koksowni. 

Na początku XX wieku rozpoczynają się intensywne prace nad syntezą związków 
azotu, przede wszystkim kwasu azotowego (V). Pierwsze wysiłki związane z tym 
procesem skierowane są ku metodzie wykorzystującej powietrze jako surowiec. 
W roku 1899 Ignacy Mościcki (1867 – 1946) zainicjował prace w Szwajcarii, 
stosując zmodyfikowany łuk elektryczny do wytwarzania tlenków azotu, które po 
rozpuszczeniu w wodzie przekształcały się w roztwór kwasu azotowego (V). Nad 
podobną metodą pracowano ówcześnie w Norwegii Birkeland - Eyde (1903 r.) oraz w 
Niemczech Schönherr (1905 r.). Wymagania energetyczne metod wykorzystujących 
łuk elektryczny są tak duże, że mimo niskiej ceny surowca (powietrze), które trzeba 
jedynie poddać prostemu kondycjonowaniu, nawet obecnie te technologie nie są 
powszechnie stosowane. 
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Niezależnie od usiłowań wiązania azotu i tlenu w łuku elektrycznym rozwijano 
badania nad redukcją azotu wodorem. Badania takie na dużą skalę prowadzili w 
Niemczech Fritz Haber (1868 – 1934) i Carl Bosch (1874 – 1940). W wyniku 
gruntownych badań fizykochemicznych znaleziono odpowiednie warunki do 
prowadzenia syntezy amoniaku w skali przemysłowej. W 1913 roku rozpoczęła pracę 
pierwsza w historii przemysłu chemicznego wysokociśnieniowa instalacja syntezy 
amoniaku w zakładach BASF w Ludwigshafen – Oppau [Filipek i in., 2003].

Realizatorzy wielkoprzemysłowej metody syntezy amoniaku otrzymali Nagrody 
Nobla: Haber w 1918 r. za dokonanie syntezy, a Bosch w 1931 r. za opracowanie 
i realizację wysokociśnieniowych technologii chemicznych. Metody te znacząco 
udoskonalił również Niemiec Gerhard Ertl (1936), który w roku 2007, między 
innymi za wyjaśnienie katalizy syntezy amoniaku, otrzymał nagrodę Nobla. W ciągu 
blisko stu lat od rozpoczęcia pracy pierwszej fabryki amoniaku zasadniczy zarys tej 
technologii nie uległ znaczącej zmianie.

Sytuacja gospodarcza Polski i wzrost zapotrzebowania na nawozy sztuczne 
po roku 1918, pokrywanego w znacznej mierze przez ich import, spowodowały 
rozbudowę zakładów w Chorzowie i rozpoczęcie budowy Zakładów pod Tarnowem, 
które uruchomiono w 1929 roku. Zakłady Azotowe w Tarnowie („Państwowa 
Fabryka Związków Azotowych w Mościcach”) była dużym i nowoczesnym w 
skali światowej zakładem azotowym. W roku 1938 Zakłady Azotowe w Tarnowie 
wytwarzały 17200 ton związanego azotu w postaci saletry wapniowej, saletry 
amonowej, saletry nawozowej, saletrzaku, wody amoniakalnej i innych. W 1960 
roku te Zakłady Azotowe dostarczyły 58200 ton azotu w formie różnych nawozów.

Na początku lat 60. zapadła decyzja o budowie dużego kombinatu azotowego 
w Puławach, po kilku latach we Włocławku i następnie w Policach. W latach 
siedemdziesiątych pracowało w Polsce pięć dużych kombinatów azotowych. 
Chorzów w tym czasie zmienił profil produkcji i przestał być zakładem azotowym. 
Obecna produkcja nawozów azotowych w Polsce związana jest z pięcioma 
kombinatami chemicznymi, do których należą: Zakłady Azotowe Tarnów (produkcja 
od 1929 roku), Zakłady Azotowe Kędzierzyn (od 1945 r.), Zakłady Azotowe Puławy 
(1966–68), Zakłady Azotowe Włocławek (1970–75) oraz Zakłady Chemiczne Police 
(1975–80). 

Polski przemysł nawozów fosforowych skupiał się w siedmiu zakładach 
produkcyjnych: w Gdańsku, Policach, Uboczu, Tarnobrzegu, Luboniu, Wrocławiu 
i Toruniu, wykorzystując do produkcji surowce (fosforyty, apatyty) z importu.  
Z importu pochodzą też nawozy potasowe i surowce do ich produkcji. Inne nawozy: 
magnezowe, siarkowe, mikroelementowe produkowane w różnych formach (soli, 
chelatów) i postaciach (stałe, płynne, zawiesinowe) miały znaczenie mniejsze, a ich 
potrzeby stosowania pojawiały się najczęściej po osiągnięciu poziomu nawożenia 
powyżej 100 – 120 kg NPK ha-1.
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2.2. Rozwój badań z zakresu chemii rolnej

Badania z zakresu chemii rolnej w Polsce przed uzyskaniem niepodległości  
i w okresie międzywojennym dotyczyły głównie mineralnego żywienia roślin, 
zasobności gleb oraz przechowywania i stosowania obornika, a także wielkości i 
jakości plonów. Badania o charakterze podstawowym prowadzono na uniwersytetach, 
a o charakterze praktycznym w laboratoriach usługowych. W drugiej połowie XIX 
wieku powstała Pracownia Chemiczna Towarzystwa Rolniczego w Warszawie 
(na Służewcu), którą w roku 1862 przeniesiono do Puław, a po dwudziestu latach 
działalności zamknięto. Nieco później podobne placówki tworzono w Poznaniu, 
Bydgoszczy, Sobieszynie, Kutnie, Chojnowie, Dublanach. W pierwszej dekadzie 
XX wieku powstała pracownia chemiczno-rolnicza w Zakładzie Rolniczo-
Doświadczalnym przy Studium Rolniczym w Krakowie oraz pracowania chemiczna 
w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Po uzyskaniu niepodległości  
w 1918 roku usługowe badania chemiczno-rolnicze prowadziły laboratoria  
w Poznaniu, Toruniu, Cieszynie, Warszawie, Krakowie i Dublanach [Filipek i in., 
2003; 2007].

W badaniach z zakresu chemii rolnej po drugiej wojnie światowej wyróżnić 
można 3 zasadnicze etapy [Filipek i in., 2007].

Pierwszy etap od 1946 do 1965 roku obejmuje badania rejestrujące stan 
jakościowy i ilościowy gleb w Polsce. Prowadzono zakrojone na szeroką skalę 
badania określające stan odczynu i zasobności gleb w przyswajalne formy 
makroelementów, a potem również i mikroelementów. Do wykonania tych badań 
utworzono 17 Wojewódzkich Stacji Chemiczno-Rolniczych. Naukową opiekę nad 
tymi jednostkami sprawowali uczeni z katedr chemii rolnej uczelni rolniczych oraz 
zakładów nawożenia Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

Drugi etap badań z zakresu chemii rolnej i gleboznawstwa rozpoczyna się  
w połowie lat 70-tych XX wieku. Wtedy to odbudowany ze zniszczeń wojennych,  
a głównie zbudowany od podstaw, przemysł nawozowy pozwolił na znaczący wzrost 
zużycia nawozów w Polsce. Zasadniczy kierunek badawczy koncentrował się na 
technologii stosowania nawozów, a głównym celem było zwiększenie wielkości 
plonów roślin uprawnych poprzez stosowanie coraz większych dawek nawozów 
mineralnych.

Znaczący wpływ nawożenia na wielkość plonu roślin uprawnych dał silny bodziec 
do rozpoczęcia badań związanych z wpływem nawożenia na jakość plonu [Faber, 
1994; Smoczyński i Skibniewska, 1996; Starck, 2008]. Badania skoncentrowały się 
na wyznaczaniu progów zawartości azotanów, zwłaszcza w paszach i warzywach, 
badano też inne zmiany składu chemicznego (zawartość i skład białka, cukrów, 
tłuszczu, witamin itp. i związków mineralnych, przede wszystkim ograniczanie 
pobierania jednych jonów i nadmiernej kumulacji innych) w warunkach intensywnego 
nawożenia. Mając dobre rozeznanie w zasobności gleb i reakcji roślin na nawożenie 
(chodzi o wskaźniki ilościowe i jakościowe plonu), opracowano systemy (najpierw 
tabelaryczny, potem komputerowe) doradztwa nawozowego, które dały podstawę do 
nowoczesnego żywienia roślin i nawożenia.
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Trzeci etap rozpoczął się z początkiem lat osiemdziesiątych i związany był  
z ogromnym zainteresowaniem ekologicznymi skutkami chemizacji rolnictwa oraz 
oddziaływań zanieczyszczeń przemysłowych i komunikacyjnych na gleby i rośliny 
uprawne. Dokonano oceny wpływu zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w postaci 
suchego i mokrego depozytu (SO2, NOx,, NH3) na agroekosystemy. Rozpoznano 
wpływ kwaśnych opadów na gleby i rośliny ze szczególnym uwzględnieniem 
mobilizacji glinu i manganu w środowisku kwaśnym i ich oddziaływania na żywe 
organizmy w glebie [Skowrońska i Filipek, 2007; Filipek i Skowrońska 2009]. 
Głębsze poznanie skutków silnego zakwaszenia gleb dało podstawę do wyjaśnienia 
spadku plonu roślin uprawnych i małej efektywności nawożenia na glebach słabo 
zbuforowanych, wyczerpanych ze składników pokarmowych nieuwzględnianych 
w nawożeniu oraz o małej odporności na degradacje chemiczną [Filipek, 2001; 
Łabętowicz i Szulc, 1999].

Wiele uwagi poświęcono nowym technikom nawożenia roślin uprawnych, 
których celem było głównie podwyższenie wskaźników wykorzystania składników 
pokarmowych z nawozów przez rośliny, a przez to ograniczenie wielkości nawożenia i 
zmniejszenie presji na środowisko. Opracowano technologie dolistnego dokarmiania 
roślin uprawnych azotem, magnezem i mikroelementami, często połączonego  
z zabiegami ochrony roślin.

Określono skutki i zasięg degradacji gleb i wód gruntowych spowodowanej 
działalnością przemysłu, kopalnictwa, urbanizacji oraz nadmiernym wylesieniem 
terenu, odwodnieniem i niewłaściwym nawożeniem. Zwrócono wiele uwagi na 
możliwości wykorzystania niektórych odpadów do nawożenia oraz rekultywacji gleb 
zdegradowanych. Opracowano kryteria oceny przydatności i zasady stosowania: 
osadów ściekowych, ścieków, organicznych odpadów przemysłu spożywczego, 
popiołów, gnojowicy, słomy itp. Opracowano biotechnologie przygotowania 
kompostów z odpadów rolniczych, komunalnych, przemysłowych i innych substancji 
organicznych. 

Badaniami objęto tereny zurbanizowane i będące pod silną presją przemysłu. 
Dokonano oceny zawartości i zaproponowano wartości graniczne kumulacji metali 
ciężkich i innych pierwiastków śladowych w glebach. Określono rolę różnych 
czynników glebowo-klimatycznych w mobilizacji zapasowych, naturalnych form 
metali i z depozytów pochodzenia antropogenicznego [Kwiecień i Filipek, 2003]. 
Określono także wskaźniki kumulacji metali w poszczególnych ogniwach łańcucha 
troficznego [Filipek i in., 2007].

2.3. Intensyfikacja produkcji roślinnej i rolnictwa

Nawozy mineralne uznane zostały przez Voisina (1967) za jedno z najważniejszych 
odkryć ludzkości, które pozwoliły zwiększyć żyzność gleb i średnio na ponad 
czterokrotny wzrost plonów. Dziś efektywność produkcji roślinnej jest jeszcze 
większa, gdyż wysoka potencjalna produktywność biomasy uzyskana w wyniku 
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nawożenia została znacznie zwiększona dzięki biotechnologii, która stworzyła 
wysoko wydajne odmiany roślin uprawnych [Cordell i in., 2009]. Nowoczesne 
technologie uprawy roślin oraz skuteczne metody ochrony upraw przed chwastami, 
chorobami i szkodnikami stworzyły wysokowydajny system określany w literaturze 
jako rolnictwo: intensywne, konwencjonalne, klasyczne, zindustrializowane. 
Współczesne metody wysokowydajnej produkcji roślinnej oparte są o precyzyjne 
technologie uprawy oraz aplikację nawozów i środków ochrony roślin (rolnictwo 
precyzyjne) wykorzystujące satelitarnie przekazywane bazy danych, w oparciu  
o które uściślane są zabiegi agrotechniczne.

W Polsce w latach 1960–1985 zużycie nawozów wzrastało niemalże liniowo, 
osiągając maksymalnie prawie 200 kg NPK na hektar (GUS). Zużycie nawozów 
azotowych w tym czasie w Europie w przeliczeniu na 1 mieszkańca zwiększyło się 
prawie czterokrotnie z 8,6 w roku 1960 do 33,0 kg N w roku 1990. W Polsce wzrost 
ten był jeszcze większy, bo ponad 6-krotny, odpowiednio z 6,0 kg do 39 kg N w roku 
1990 [Fotyma, 2010].

Chemia rolna od ogłoszenia teorii mineralnego żywienia i prawa minimum 
Liebiga, które stały się podstawą do wyodrębnienia paradygmatu kalibracji 
zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe, rozwijała się intensywnie i stała się 
„nauką normalną” [Kuhn, 2001]. Paradygmat uzyskał swój wysoki status dzięki 
temu, że okazał się być skutecznym środkiem rozwiązywania ważnych problemów 
uznanych za szczególnie ostre na przełomie XIX i XX wieku, a dotyczących 
zwiększenia produkcji żywności i likwidacji głodu oraz niedożywienia, zwłaszcza 
w zakresie białka zwierzęcego.

Sukces paradygmatu polegał początkowo raczej na obietnicy sukcesu, którą 
potwierdzały wybrane, ale wciąż nie wszystkie przykłady. Paradygmat narzucił 
nowe, bardziej restryktywne określenie przedmiotu badań chemii rolnej, stworzył 
przesłanki do stosowania jednoznacznie sprecyzowanej metodyki badań. Obecnie 
tak jak każdą inną naukę, chemię rolną cechuje skonkretyzowany obszar twórczych 
dociekań, wyrażona jednoznacznie i precyzyjnie specjalistyczna terminologia 
oraz doskonalona w sposób ciągły metodyka badawcza. Paradygmat kalibracji 
zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe nadał kierunek rozwoju całej dyscyplinie 
agronomii. 

3. Kryzys i anomalie w praktyce i badaniach z chemii  rolnej

Niekorzystne skutki funkcjonowania paradygmatu dotyczącego kalibracji 
zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe zaczęły się pojawiać równocześnie  
ze skutecznym rozwiązywaniem ważnych problemów związanych ze zwiększaniem 
produkcji żywności i likwidacją głodu oraz niedożywienia [Granli i Rockman, 
1994; Laegried i in., 1999; Łabętowicz i Szulc, 1999; Marcinkowski, 1998; Mercik 
i Moskal, 2002; Mitchell i in., 1998]. Intensyfikacja produkcji roślinnej wyzwoliła 
samo nakręcającą się spiralę chemizacji rolnictwa.
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Stosowane na początku podstawowe makroelementy znacząco zmieniały 
chemizm gleb oraz zwiększyły biomasę roślin i zgodnie z prawem Liebiga 
zwiększyło się zapotrzebowanie na inne mineralne składniki pokarmowe jak: 
pierwiastki o korzystnym działaniu „beneficial elements”, mikroelementy, czy 
nawet submikroelementy. W warunkach intensywnych upraw koniecznością stało 
się stosowanie: środków ochrony roślin, w tym chemicznych środków ochrony 
roślin, regulatorów wzrostu, retardantów, desykantów, adiuwantów.

W chemii rolnej zaczęły się pojawiać problemy, anomalie, kryzysy, które 
dotyczyły przede wszystkim zmian właściwości środowiska wzrostu i rozwoju roślin 
uprawnych, a w dalszej kolejności również całego środowiska przyrodniczego oraz 
jakości plonów i surowców do produkcji żywności. Zagęszczenie łanów oraz zmiany 
składu chemicznego roślin nasiliły rozwój patogenów. Pojawiły się nadmierne 
stężenia azotanów w warzywach, paszach, występowały przypadki pogorszenia 
jakości żywności [Smoczyński i Skibniewska, 1996; Sosulski i Łabętowicz, 2007].

Stosowanie intensywnego nawożenia spowodowało wzrost ładunku protonu - 
zakwaszenia, co z kolei zwiększyło mobilizację niektórych toksycznych pierwiastków 
śladowych, a innym znowu ograniczyło przyswajalność. W warunkach dużego 
zakwaszenia występowało zwiększone wymywanie składników mineralnych, które 
w przypadku pierwiastków biogenicznych, zwłaszcza azotu i fosforu, prowadziło 
do eutrofizacji wód. Dyspersja mineralnych składników pokarmowych roślin  
w środowisku, zwłaszcza ich przemieszczanie do wód i w przypadku azotu ulatnianie 
do atmosfery, stała się jednym z ważniejszych problemów gospodarki i zarządzania 
pierwiastkami biogenicznymi (nutrient management) [Cwojdziński i Majcherczak, 
1993; Gonet i in., 1995, Igras, 2000; Pietrzak, 2001; Sapek, 1995].

Mimo, że problemy w gospodarce składnikami pokarmowymi w rolnictwie były 
rejestrowane od dawna, a rozwiązanie każdego z problemów miało przynajmniej 
częściowe antycypacje w okresie przedkryzysowym, stosowane wówczas 
wyjaśnienia pozostawały niezauważone. Uświadomienie niekorzystnych zjawisk, 
kryzysów stawało się istotnym czynnikiem warunkującym odkrywanie nowego 
rodzaju wyzwań, niezbędnym warunkiem akceptacji wszelkich zmian teorii.

Stworzone więc zostały przesłanki do: pojawiania się nowych teorii, zmiany 
paradygmatu, czy też utworzenia nowych wzorców, modeli w badaniach i działalności 
pragmatycznej w chemii rolnej, które przyczyniłyby się do rozwiązywania tych 
nowych problemów. Przesłanki poprzedził okres dyskusji i niepewności, zrodzonych 
z niepowodzeń w rozwiązywaniu problemów o charakterze nieomal globalnym 
(emisje N2O, NOx, NH3, SO2, H2S, zwiększenie ładunków i mobilności metali 
ciężkich w środowisku, wzrost stężenia pierwiastków biogenicznych w wodach).

Świadomość zawodności istniejących reguł stanowiła preludium do poszukiwania 
nowych rozwiązań, które wydają się być bezpośrednią odpowiedzią na kryzys.
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4. Rozwiązania nadzwyczajne, nowe paradygmaty

Narastające problemy z odżywianiem się roślin sprowokowały nadzwyczajne 
rozwiązania, które związane były z rolnictwem biodynamicznym, ekologicznym i 
zaczęły pojawiać się w naukach rolniczych w postaci teorii religijno-filozoficznej, 
koncepcji przyrody akcentującej ścisłą zależność Ziemi - Człowieka – Kosmosu; 
zgodnie z nią człowiek może aktywizować te siły w kierunku podwyższenia 
biologicznej jakości produktów rolniczych (np. dynamizowania kompostów). 
Produkcja roślinna według organiczno-biologicznej metody pozwala uzyskać 
optymalne plony, o wysokiej jakości - bez stosowania nawozów mineralnych  
i środków ochrony roślin, a ze szczególnym uwzględnieniem płodozmianu  
i stosowania nawozów zielonych. W metodzie tej dopuszczalne jest stosowanie 
naturalnych minerałów. Pojawiły się również koncepcje nawożenia w: rolnictwie 
organicznym i biologicznym opartym na kompoście, próchnicy, przekompostowanym 
oborniku, nawozach zielonych z roślinami bobowatymi [Duer, 1994; Faber, 1994; 
Filipek i Skowrońska, 2009].

Rozwiązania powyższe stały się popularne w ostatnich dziesięcioleciach, 
zwłaszcza w społeczeństwach krajów wysoko rozwiniętych, w których prowadzono 
intensywną produkcję rolniczą opartą o chemiczne środki jej intensyfikacji, gdzie 
negatywne skutki stosowania nawożenia ujawniły się najwyraźniej.

Szczególnie dużo uwagi poświęcono badaniom właściwości gleby w warunkach 
prowadzenia integrowanej produkcji roślinnej. Podkreśla się konieczność 
zrównoważonego wykorzystania gleby, a zrównoważenie (sustainability) w 
rolnictwie powinno stać się głównym kierunkiem działań mających na celu 
intensyfikację produkcji [Beegle i in., 2000; Duer, 1994; Laegreid, 1999; Starck, 
2008]. Skłoniło to ośrodki badawcze do zwrócenia znaczącej uwagi na możliwości 
wykorzystania zapasowych form składników pokarmowych przez rośliny uprawne 
oraz na polepszenie warunków rozwoju mikroorganizmów wiążących azot  
i odpowiedzialnych za transformację makrocząsteczkowej materii organicznej 
w związki prostsze, dostępne dla roślin. Opracowano metody rekultywacji gleb 
zdegradowanych chemicznie, proponując ograniczenie rozpuszczalności substancji 
toksycznych poprzez zmianę odczynu (wapnowanie), kompleksowanie z substancjami 
organicznymi (stosowanie nawozów i odpadów organicznych) sorpcje na sorbentach 
glinokrzemianowych, czy też fitosanitacyjne oczyszczanie gleb z nadmiaru metali 
ciężkich z wykorzystaniem roślin tzw. bioakumulatorów.

Nowoczesne technologie produkcji roślinnej oparte o zbilansowane nawożenie 
oraz skuteczne metody ochrony upraw przed chwastami, chorobami i szkodnikami 
stworzyły wydajne rolnictwo, określane jako systemy: intensywne, konwencjonalne, 
klasyczne, zindustrializowane. Systemy te zbudowane są na: antropocentryzmie, 
pojedynczych dyscyplinach, koncentracji, uzależnieniu, konkurencji, dominacji  
w przyrodzie, specjalizacji, eksploatacji.

Ich przeciwieństwem są technologie alternatywne zbudowane na: ekocentryzmie, 
współdziałaniu dyscyplin i specjalności naukowych, decentralizacji, niezależności, 
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tworzeniu społeczności, harmonii z przyrodą, różnorodności, ograniczeniach, 
optymalizacji [Duer, 1997].

Optymalne rozwiązania gospodarki i zarządzania mineralnymi składnikami 
pokarmowymi roślin, uwzględniające zarówno aspekty produkcyjno-ekonomiczne, 
jak i środowiskowe, proponuje system rolnictwa zrównoważonego. Analizując 
przesłanki produkcyjne, ekonomiczne i społeczne zrównoważonego systemu 
produkcji rolniczej, bierze się pod uwagę trzy zasadnicze koncepcje: zrównoważenie 
– sustainability, wydajność – efficiency, sprawiedliwość – equity.

• Koncepcja zrównoważenia „sustainability” mówi o zabezpieczeniu potrzeb 
bieżących produkcji żywności bez uszczuplania możliwości następnych 
generacji do zapewnienia ich własnych potrzeb.

• Koncepcja zachowania efektywności „efficiency” dotyczy zapewnienia 
optymalnej efektywności wykorzystania zasobów naturalnych oraz środków 
użytych do intensyfikacji produkcji roślinnej – zwłaszcza nawozów 
naturalnych, organicznych i mineralnych.

• Koncepcja zachowania sprawiedliwości „equity” zapewnia utrzymanie 
gwarancji efektywności, przy jednocześnie spełnionym warunku 
sprawiedliwej dystrybucji owoców takiego systemu produkcji żywności.

Obecnie wprowadzanym, a w przyszłości z pewnością zasadniczym 
rozwiązaniem technologicznym, wspierającym system rolnictwa zrównoważonego 
będzie rolnictwo precyzyjne oparte o: precyzyjne gospodarowanie zasobami, 
gospodarowanie wspomagane komputerowo, rolnictwo na receptę.

Realizację tych zamierzeń w odniesieniu do gospodarki mineralnymi składnikami 
pokarmowymi roślin będzie można uzyskać poprzez:

• utrzymanie odpowiednich, precyzyjnych relacji pomiędzy zasobami 
wewnętrznymi i zużyciem środków zewnętrznych zawierających składniki 
pokarmowe,

• integrację produkcji roślinnej i zwierzęcej
• recykling odpadów zwierzęcych i z produkcji żywności
• płodozmiany z udziałem roślin bobowatych (motylkowatych).

Podsumowanie

Reasumując osiągnięcia chemii rolnej w ostatnim 60-leciu, można stwierdzić, 
że były one w ścisłej korelacji z rozwojem społeczno-gospodarczym Polski. Rozwój 
przemysłu, rolnictwa i świadomości społecznej Polaków stworzyły zapotrzebowanie 
na rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem żywnościowym  
i ochroną środowiska. W pierwszym etapie dokonano oceny zasobów ilościowych 
gleb w Polsce, w drugim skupiono się na zwiększeniu ich żyzności i produkcyjności, 
a w trzecim, ostatnim, badania skoncentrowano na ochronie gleb, wód i całego 
środowiska rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
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Dziś głównym paradygmatem badawczym i aplikacyjnym z zakresu chemii rolnej 
jako nauki stosowanej jest prowadzenie rolnictwa zrównoważonego (sustainable 
agriculture) i zrównoważonej gospodarki zarządzania składnikami pokarmowymi 
roślin (Sustainable Nutrient Management), które pozwolą na utrzymanie, a nawet 
podnoszenie jakości oraz produktywności gleb i roślin.

Należy tu jeszcze podkreślić, że osiągnięcie zrównoważenia jest główną 
troską nie tylko rolnictwa, ale także całego społeczeństwa. Cele te można osiągnąć 
prowadząc zrównoważoną, kompleksową, racjonalną gospodarkę zasobami przyrody 
i zarządzanie mineralnymi składnikami pokarmowymi w rolnictwie i środowisku 
(Filipek i Skowrońska 2009). Taka gospodarka pozwoli na „Zabezpieczenie potrzeb 
bieżących produkcji żywności bez uszczuplania możliwości następnych generacji 
do zapewnienia ich własnych potrzeb.”
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