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Od Redaktora Zeszytu

Szanowni i wierni Autorzy i Czytelnicy czasopisma Nawozy i Nawożenie – Fer-
tilizers and Fertilization 

Oddajemy w Wasze ręce najprawdopodobniej ostatni numer naszego kwartalni-
ka, ukazującego się regularnie od 1999 roku z jednoroczną tylko przerwą w 2007 r. 
wynikającą z przyczyn finansowych. W tym okresie wydaliśmy 45 numerów czaso-
pisma, w których łącznie zamieszczono ponad 400 prac oryginalnych, monografii, 
prac przeglądowych, a także prac doktorskich i habilitacyjnych. Czasopismo, poza 
egzemplarzami obowiązkowymi, było rozsyłane do wszystkich bibliotek Akade-
mii i Instytutów Rolniczych, a co najważniejsze – do wszystkich zarejestrowanych 
członków Polskiego Towarzystwa Nawozowego. Staraliśmy się, aby stanowiło ono 
kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej z szeroko rozumianej dyscypliny 
nawożenia obejmującej gospodarkę nawozową, podstawy fizjologii mineralnego ży-
wienia roślin i chemii gleb, a także środowiskowych skutków stosowania nawozów. 
Z niezrozumiałych i zdaniem Redakcji wysoce krzywdzących przyczyn, prawdopo-
dobnie natury formalnej, kwartalnik nasz nie znalazł się na liście czasopism nauko-
wych opublikowanej w październiku br. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Odwołanie od tej decyzji zostało wprawdzie uwzględnione, ale czasopis-
mo uzyskało zaledwie 3 punkty w klasyfikacji MNiSW, co nadal uznaję za wysoce 
krzywdzące. Dalszego odwolywania procedura nie przewiduje. W tej sytuacji lojal-
ność wobec Autorów i Czytelników nakazuje zawieszenie wydawania czasopisma, 
a być może jego likwidację i prosimy o wstrzymanie się z nadsyłaniem prac. Pełne 
teksty prac zamieszczonych w wydanych od 1999 r. numerach kwartalnika można 
znaleźć na stronie internetowej www: nawfert.pl. Wszystkie prace są powszechnie 
dostępne. Czasopisma na razie nie wyrejestrowujemy i będziemy utrzymywać jego 
stronę internetową, czekając na lepsze czasy. 

Składam bardzo serdeczne podziękowania i wyrazy uznania wszystkim naszym 
Autorom, Recenzentom i Czytelnikom za wieloletnią współpracę z jedynym czaso-
pismem specjalistycznymi w zakresie nawożenia.

Redaktor Naczelny 
Prof. dr. hab. Dr. hc. Mariusz Fotyma 
Puławy 22 listopada 2012 roku 

Prof. Mariusz Fotyma 



POTAS W AGROSYSTEMACH

Mariusz Fotyma

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Abstrakt

W pracy, o charakterze monografii, przedstawiono wyniki 10-letnich badań nad 
formami, frakcjami i przemianami potasu w glebach ornych Polski. Badania własne 
realizowano w ramach 3 kolejnych projektów badawczych finansowanych przez Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: KALPOL (lata 2002–2005), NAWKAL 
(2006–2008) i KALIFERT (2009–2012). Omówienie wyników badań własnych 
poprzedzono obszernym przeglądem najnowszej literatury dotyczącej roli potasu  
w mineralnym żywieniu roślin oraz fizykochemii potasu w glebie. Badania włas-
ne o charakterze laboratoryjnym prowadzono na reprezentatywnych próbkach gleb  
z pól produkcyjnych pobieranych przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze do celów 
doradztwa nawozowego. W projekcie KALIFERT próbki gleb pochodziły z wielo-
letnich doświadczeń polowych prowadzonych w 10 krajach Centralnej i Wschodniej 
Europy, współpracujących w ramach grupy MOEL. W próbkach gleby oznaczano 
zawartość czterech głównych frakcji potasu, potas całkowity, potas trudno przyswa-
jalny, potas przyswajalny i potas rozpuszczalny w wodzie. Jako ważniejsze osiągnię-
cia badań własnych można wymienić: wyznaczenie ilościowych stosunków pomię-
dzy frakcjami potasu w glebach zaliczanych do czterech kategorii agronomicznych, 
zaproponowanie uproszczonej metody wyznaczania zdolności buforowej gleby  
w stosunku do potasu (krzywa Q/I), modyfikacja przedziałów klasowych zawartości 
potasu przyswajalnego, określenie wysycenia cząstek koloidalnych i spławianych 
potasem zależnie od nawożenia tym składnikiem, sporządzenie bilansu frakcji pota-
su w glebach wyczerpanych z tego składnika i glebach regularnie nawożonych.
Słowa kluczowe: potas w glebie, potas w roślinie, potas przyswajalny, potas trudno 
przyswajalny, potas całkowity
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Abstract

In the paper, being a kind of monograph, the results of ten-year investigations on 
the forms and transformation of soil potassium is presented. The investigations have 
been carried on in scope of three projects supported by the Ministry of Science and 
Higher Education. These projects were: KALPOL in the years 2002–2005, KALI-
FERTS in the years 2006–2008 and KALIFERT in the years 2009–2012. The presen-
tation of the own results, partly already published in source papers, were preceded 
by the spacious review of the new literature data concerning potassium in plants and 
soils. The laboratory analysis comprised the numerous representative soil’s samples 
collected all over Poland by Agrochemical Laboratories, dealing with soil fertility 
control and fertilizer recommendations. In the last-mentioned project soil samples 
from the long-term field experiments carried on in ten Central-Western European 
countries were included. In the soil samples, four main forms of soil potassium were 
estimated. These forms were potassium soluble in water, available (exchangeable) 
potassium, slowly available potassium and the total form of this element. The new 
outcomes of these projects can be listed as follows: quantitative relations between 
all analyzed forms of potassium depending on soil texture, simple method of soil 
buffer capacity for potassium (Q/I) estimation, modification of threshold values for 
available potassium in soils, saturation of clay and silt with potassium in soils either 
depleted or enriched with this element, balance of potassium recognizing its four 
forms depending on long-term fertilization.
Key words: potassium in soils, potassium in plants, available potassium, slowly 
available potassium, total potassium 

 

Wprowadzenie

W ostatnim 10-leciu zrealizowano 3 projekty badawcze, zamówione przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące potasu, jako pierwiastka 
rolniczego. Były to kolejno projekty KALPOL zrealizowany w latach 1992–1995, 
NAWKAL zrealizowany w latach 2006–2008 i KALIFERT zrealizowany w latach 
2009–2012. W harmonogramie realizacji ostatniego z wymienionych projektów 
przewidziano opracowanie monografii pod tytułem, jak wyżej stanowiącej syntezę 
wyników wszystkich trzech projektów, wraz z przeglądem piśmiennictwa z ostat-
nich lat poświęconego roli potasu w rolnictwie. Część syntetyczną tego opracowa-
nia podzielono na kilka bloków tematycznych nie zawsze pokrywających się ściśle  
z poszczególnymi projektami. W blokach tych starano się przedstawić pewne, nowe 
podejście do zagadnień związanych z potasem głównie w środowisku glebowym. 
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Przegląd piśmiennictwa
   
Właściwości potasu, jako pierwiastka

Potas odkryty w 1807 r. przez Davye’go ma liczbę atomowa 19 i masę ato-
mową 39,1. Pierwiastek ten tworzy szereg izotopów promieniotwórczych o bardzo 
krótkim okresie półrozpadu liczonym w sekundach lub minutach. Najtrwalszy izo-
top 42K ma półokres rozpadu 12,4 godzin, co znacznie utrudnia badania nad tym 
pierwiastkiem, prowadzone z zastosowaniem technik izotopowych. Potas występuje  
w przyrodzie w postaci jednowartościowego kationu K+ w formie uwodnionej lub 
bezwodnej. Promień bezwodnego kationu potasowego wynosi 0,133 nm i jest więk-
szy od promieni podobnych chemicznie kationów Na+ (0,95 nm) i Li+ (0,60 nm). 
Promień uwodnionego kationu potasowego jest natomiast znacznie większy i wynosi  
0,232 nm, ale jest mniejszy od promieni kationów Na+ -0,276 nm i Li+-0,340 nm. 
Liczba hydratacyjna kationu potasowego, to znaczy liczba cząsteczek wody ota-
czających ten kation wynosi 10,5 i jest mniejsza od liczb hydratacyjnych kationów 
sodu (16,6) i litu (23,2). Gęstość ładunku kationu potasowego to znaczy stosunek 
jego ładunku do promienia wynosi 0,0075 C∙pm-1 i jest odpowiednio mniejsza od 
gęstości ładunku kationu sodu (0,0105) i litu (0,0167) [van Loon, Duffy 2008 str. 
243].W glebach bezwodny kation potasu tworzy wiązania kowalencyjne z atomami 
tlenu w glebowych minerałach ilastych. W formie kationu uwodnionego potas jest 
sorbowany na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych minerałów ilastych, 
występuje w wodach glebowych, podziemnych i otwartych oraz w wakuoli i cyto-
plazmie komórek roślinnych. Udział potasu w skorupie ziemskiej wynosi przecięt-
nie około 2,6%, a zawartość w roztworze glebowym 0,1 – 1 mmol K+dm-3, w wodzie 
morskiej około 10 mmol K+dm-3 i w cytoplazmie roślin około 100 mmol K+dm-3 K+. 
Na kuli ziemskiej występują również złoża soli potasowych powstałych w wyniku 
krystalizacji wód morskich. Tym samym potas, za tlenem, wodorem i glinem należy 
do najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków w przyrodzie. 

Potas w roślinach

Potas odgrywa zasadniczą rolę we wszystkich procesach życiowych roślin, 
zwierząt i człowieka, a rozmiar i gęstość ładunku kationu potasowego decydują  
o selektywnym pobieraniu tego pierwiastka przez rośliny. W rozdziale obok fizjo-
logicznej roli potasu przedstawiono mechanizm jego pobierania przez korzenie  
i przemieszczania w podziemnych i nadziemnych organach roślin. 
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Fizjologiczna rola potasu

W komórkach roślinnych potas znajduje się zarówno w cytoplazmie jak i w soku 
komórkowym, głównie w wakuoli. W cytoplazmie kation potasu spełnia rolę aktywa-
tora około 80 enzymów oraz równoważy ujemny ładunek wielu anionów nieorganicz-
nych i przede wszystkim organicznych. W soku komórkowym spełnia rolę kationu 
towarzyszącego w transporcie azotanów i cukrów i poprzez efekt osmotyczny regu-
luje turgor komórek. 

Do najważniejszych i najlepiej rozpoznanych enzymów aktywowanych przez 
kation potasowy należy kinaza pirogronowa PK [Marschner 1995]. Enzym ten ka-
talizuje przenoszenie grup fosforanowych z fosfoenolopirogronianu na adenozyno-
dwufosforan ADP. W wyniku tego procesu powstają andenozynotrójfosforan ATP  
i pirogronian. Aktywacji tego enzymu mogą dokonać również kationy sodu i litu, ale 
efektywność procesu jest wówczas o rząd wielkości mniejsza. Można to wyjaśnić 
znacznie mniejszą energią dehydratacji słabiej uwodnionego kationu potasowego. 
Aktywacji enzymu dokonuje, bowiem kation potasu w formie bezwodnej [Maathius, 
Podar 2011 str. 267]. Innym, ważnym enzymem aktywowanym znacznie efektyw-
niej przez kation potasu, niż przez kationy sodu i litu jest syntetaza skrobi. Rośliny 
nie dostatecznie zaopatrzone w potas nagromadzają dlatego rozpuszczalne węglo-
wodany, kosztem skrobi. Wysokich stężeń potasu wymaga również synteza białek 
zachodząca w rybosomach komórkowych. Zaburzenia syntezy białek prowadzą do 
nagromadzania w roślinach rozpuszczalnych związków azotu w postaci azotanów 
i amin w tym toksycznej putrescyny. Do aktywacji enzymów wymagane są bardzo 
małe stężenia potasu rzędu kilku mmol dm-3 [Mengel, Kirkby 1982 str. 424]. W cy-
toplazmie roślin nawet nie dostatecznie odżywionych potasem małe stężenia kationu 
są nadal wystarczające z uwagi na jego rolę biochemiczną. W praktyce ważniejsze są 
zatem inne funkcje fizjologiczne potasu, wymagające dla prawidłowego przebiegu 
znacznie większych stężeń tego pierwiastka. 

Bardzo ważna funkcja fizjologiczna potasu polega na regulacji gospodarki 
wodnej roślin, a przede wszystkim turgoru, czyli ciśnienia wewnątrzkomórkowego. 
Niedostateczne zaopatrzenie roślin w potas powoduje znaczne obniżenie turgoru, 
mierzonego w barach, ogranicza wzrost komórek i tym samym szybkość wzrostu ca-
łej rośliny. Dotyczy to roślin wrażliwych na zasolenie podłoża to znaczy glikofitów, 
które przeważają w warunkach naszego klimatu. U roślin słonolubnych, halofitów, 
głównym kationem regulującym ich gospodarkę wodną jest sód. Zmiany turgoru ko-
mórek wywołane zmianami stężenia potasu decydują o ruchach roślin, jak kurczenie 
się po dotknięciu liści mimozy, zamykaniu „pułapek” przez rośliny owadożerne, re-
orientacji liści w stosunku do słońca a przede wszystkim, o ruchach aparatów szpar-
kowych. Mechanizm otwierania i zamykania aparatów szparkowych jest u niemal 
wszystkich roślin regulowany dopływem i odpływem kationów potasu z komórek 
przyszparkowych. Pośrednio, poprzez zmiany turgoru komórek przyszparkowych 
potas wpływa na cały proces wymiany gazowej liści roślin. 
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Kolejna funkcja fizjologiczna potasu polega na równoważeniu ładunków cy-
toplazmy. Dzięki małej gęstości ładunku elektrycznego kation potasu ma mniejszy 
wpływ destrukcyjny na cząsteczki wody i w mniejszym stopniu, niż inne, podobne 
chemicznie jony narusza wiązania wodorowe zarówno w cząsteczkach wody, jak  
i pomiędzy cząsteczkami wody i makrocząsteczkami związków organicznych (biał-
ka, kwasy nukleinowe). W tej roli potas nie może być zastąpiony przez inne kationy 
jednowartościowe, jak sód i rubid, które mają jednak znacznie większą gęstość ładun-
ku elektrycznego. Równoważenie ładunków elektrycznych przez potas ma miejsce 
również w procesie transportu azotanów, aminokwasów i nukleotydów w ksylemie  
i floemie. W chloroplastach następuje proces wymiany kationów K+ z kationami H+, 
co pozwala na utrzymanie właściwego gradientu pH.  

Budowa komórki roślinnej 

Dla zrozumienia mechanizmu pobierania potasu konieczne jest przypomnienie 
budowy komórki korzenia, pozostającej w kontakcie z roztworem glebowym ota-
czającym korzeń (Rys. 1).

Rys. 1. Uproszczony schemat komórki [wg. Grzebisza str. 43]
Fig. 1. Plant cell, simplified [acc. to Grzebisz p. 43]
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Najbardziej zewnętrzną część komórki stanowi ściana komórkowa zbudowana 
z łańcuchów celulozy oraz wielocukrów (hemicelulozy i pektyn) i strukturalnych 
białek. Łańcuchy te połączone są wiązaniami wodorowymi zapewniającymi dużą 
sztywność ściany. Ściana komórkowa ma strukturę porowatą o dużej, w porównaniu 
z jonami i cząsteczkami prostych związków organicznych, średnicy porów. Śred-
nica porów w ścianie komórkowej może osiągać do 5 nm, podczas gdy średnica 
uwodnionego jonu potasowego wynosi 0,66 nm, a jonu wapniowego 0,82 nm. Przez 
te pory przemieszczają się swobodnie cząsteczki wody, jony nieorganiczne i orga-
niczne a także małe cząsteczki związków organicznych. Ściana komórkowa, wraz  
z przestrzeniami międzykomórkowymi stanowi tak zwaną pozornie wolną prze-
strzeń korzenia, apoplast, do której bez przeszkód wnika roztwór glebowy. 

Pektyny, wchodzące w skład błony zawierają jednak grupy karboksylowe R-
COOH, które po oddysocjowaniu protonu H+ przyciągają kationy i odpychają anio-
ny. Już w pozornie wolnej przestrzeni zachodzą zatem procesy wymiany i segregacji 
jonów zgodnie z równowagą Donana i dlatego jest ona również opisywana jako wol-
na przestrzeń Donana [Marschner 1986 str.10]. Pod ścianą komórkową znajduje się 
błona cytoplazmatyczna tzw. plazmalema, o właściwościach półprzepuszczalnych, 
odgraniczająca cytoplazmę komórki. W cytoplazmie zanurzone są różne organelle 
komórkowe, z których najważniejszymi są jądro, mitochondria, rybosomy i chloro-
plasty. Wewnętrzną część komórki zajmuje wakuola, odgraniczona od cytoplazmy 
kolejną błoną półprzepuszczalną zwaną tonoplastem. Cytoplazmy sąsiednich komó-
rek są połączone wypustkami zwanymi plazmodesmami. Cały układ cytoplazma-
tyczny rośliny stanowi, zatem pewna całość, tak zwany symplast (Rys. 2). 

Rys. 2. Schemat dróg transportu pomiędzy komórkami, symplast i apoplast
 [wg. Grzebisza str. 43] 

Fig. 2. Routes of water transport between the cells, symplast and apoplast
 [acc. to Grzebisz p. 43] 
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Pozornie wolna przestrzeń w korzeniu obejmuje wszystkie wolne miejsca po-
między komórkami, które w sumie stanowią około 10% całkowitej objętości ko-
rzenia. Zwiększa to znacznie ilość kationów potasu pozostających w bezpośrednim 
kontakcie z zewnętrzną błoną cytoplazmatyczną, plazmalemą. Jedną z zasadniczych 
właściwości tej błony jest jej nieprzepuszczalność, a ściślej selektywna przepusz-
czalność dla jonów. Podobna błona, tonoplast odgranicza cytoplazmę od wakuoli 
stanowiącej w rzeczywistości część apoplastu.  

Przemieszczanie jonów potasu przez błony cytoplazmatyczne
Błony cytoplazmatyczne są zbudowane z dwóch warstw lipidów, które mają 

właściwości jednocześnie hydrofilowe i hydrofobowe. Część hydrofilowa każdej 
warstwy skierowana jest na zewnątrz błony cytoplazmatycznej, a część hydrofobo-
wa do jej wnętrza. Drugim składnikiem błon są cząsteczki białek znajdujące się na 
jej powierzchni lub przenikające struktury lipidowe. Lipidowa część błony stanowi 
barierę przed wnikaniem do cytoplazmy jonów nieorganicznych oraz cukrów i ami-
nokwasów. Cząsteczki białkowe znajdujące się na powierzchni błony (zewnętrzne) 
spełniają funkcje strukturalne oraz enzymatyczne. Najważniejszym enzymem jest 
H-ATPaza regulująca działanie tak zwanych pomp protonowych. Cząsteczki białko-
we przenikające przez błonę (wewnętrzne) stanowią natomiast kanały przewodzące 
jony (Rys. 3). Taką budowę posiada zarówno plazmalema jak i tonoplast. Błony 
cytoplazmatyczne odgraniczające apoplast od symplastu stanowią w rzeczywistości 
„granice życia” gdyż oddzielają litosferę, a ściślej ujmując roztwór glebowy, od bio-
sfery [Epstein 2005 str. 95]. 

 

Rys. 3. Model błony cytoplazmatycznej, tzw.płynny model [wg. Marschnera str. 16] 
Fig. 3. Model of cytoplasm membrane, so called liquid model 

[acc. to Marschner, p.16]
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Bezpośrednim źródłem potasu dla korzeni roślin jest roztwór glebowy, w któ-
rym jon potasu występuje w stężeniach pozostających w granicach od poniżej 1 do 
około 10 mmol K+dm-3. Kation potasu wnika do pozornie wolnej przestrzeni ko-
rzenia w wyniku przemieszczania z prądem wody lub na zasadzie dyfuzji. Jest to 
przemieszczanie bierne, niewymagające nakładu energii i jest wspomagane dzięki 
wspomnianemu wyżej, ujemnemu ładunkowi błony komórkowej. Aby wniknąć do 
symplastu, kation potasu musi się jednak przemieścić przez błonę cytoplazmatyczną 
pokonując jej barierę hydrofobową. Stężenie potasu w cytoplazmie jest względnie 
stałe i wynosi około 120 mmol dm-3 [Epstein, Bloom 2005, str.125]. Stężenie to jest, 
zatem o rząd wielkości większe od stwierdzanego w apoplaście, co oczywiście wy-
klucza przemieszczanie potasu w wyniku chemicznego gradientu stężeń. Przemiesz-
czanie potasu wbrew gradientowi chemicznemu, określane jako transport aktywny 
(uphill transport) wymaga oczywiście nakładu energii. Od strony fizycznej transport 
aktywny może zachodzić również wówczas, gdy istnieje gradient potencjału elektro-
chemicznego pomiędzy otoczeniem komórki (apoplast) i jej wnętrzem (symplast). 
Pomiary z zastosowaniem mikroelektrod wykazują, że gradient potencjału elektro-
chemicznego, w kierunku wnętrza komórki jest silnie ujemny. Cytoplazma komórki 
roślinnej wykazuje potencjał ujemny w granicach od -50 mV do ponad -200 mV, 
najczęściej od -80 mV do -100 mV [Marschner 1986 str. 25, Mathuuis, Podar 2011, 
str. 200]. Różnica koncentracji jonu K+ po obydwu stronach błony selektywnej pod-
lega regule (równaniu) Nernsta, przedstawionym poniżej za Marschnerem [1986 str. 
25] w ujęciu uproszczonym.

E (mV) = -59 log10 ([Ks
+] / [Ka

+])

Gdzie: [Ks
+ , Ko

+] oznacza odpowiednio aktywności jonu potasowego w symplascie 
i apoplaście. 

Z równania tego wynika, że nawet przy małej różnicy potencjału elektroche-
micznego, stężenie jonu potasowego w cytoplazmie komórki, w stanie równowagi 
jest 10 krotnie większe, niż w pozornie wolnej przestrzeni korzenia. Dla uzyskania 
typowego dla cytoplazmy stężenia około 100 mmol K+dm-3 stężenie (aktywność) 
kationu potasowego w apoplascie, powinno, zatem osiągać przynajmniej 10 mmol 
K+dm-3. Wyliczone z równania Nernsta teoretyczne stężenie potasu w komórce jest 
jednak z reguły niższe od stężenia rzeczywiście zmierzonego (np. z zastosowaniem 
mikropipety). Hudson i Bryant [2012 str. 135] podają wyniki przykładowego doś-
wiadczenia, w którym komórka roślinna była zanurzona w roztworze o stężeniu  
1 mmol KCl. Różnica potencjału elektrochemicznego wynosiła wówczas -84mV. 
Teoretyczne stężenie potasu w komórce powinno wynosić 27 milimola K+, nato-
miast stężenie rzeczywiście pomierzone było niemal 3 krotnie większe i wynosiło 
66 milimola K+. Wynika z tego, że pobieranie potasu zachodziło wbrew gradientowi 
elektrochemicznemu i miało charakter aktywny (uphill transport). 
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Według obecnych poglądów istnieją dwa odrębne mechanizmy przemieszcza-
nia potasu przez błony cytoplazmatyczne. Przy niskich stężeniach potasu w pozornie 
wolnej przestrzeni korzenia, apoplascie, poniżej 1mmol K dm-3 za jego transport 
przez błony cytoplazmatyczne odpowiada system specyficzny zwany obecnie HATS 
(high-affinity transport system). W systemie tym pobieranie potasu można opisać 
równaniem kinetyki Michaelisa-Mentena, charakteryzowanym przez maksymalną 
szybkość pobierania Vmax i koncentrację K+ w punkcie połowy wysycenia (KM). 
Przy wysokich stężeniach potasu, powyżej, i znacznie powyżej 1 mmol K dm-3 trans-
port kationu K+ ma charakter nie specyficzny i ilość przemieszczanego pierwiastka 
wzrasta liniowo wraz ze wzrostem jego stężenia w apoplaście. System ten określany 
jest obecnie jako LATS (low-affinity transport system) (Rys. 4). Obydwa systemy 
różnią się nie tylko termodynamiką procesu pobierania potasu i zakresami stężeń 
zewnętrznych, w których działają, ale przede wszystkim mechanizmem transpor-
tu jonów K+ przez półprzepuszczalne błony cytoplazmatyczne [Britto, Kronzucker 
2007 str. 6].

Rys. 4. Mechanizmy przemieszczania jonu K+ przez błonę cytoplazmatyczną, mechanizm 
specyficzny HATS i nie specyficzny LATS [wg. Brutto, Kronzucker 2007]. 

Fig. 4. Mechanics of potassium transport through the cytoplasm membrane, high affinity 
HATS and low affinity LATS transport [acc. to Brutto, Kronzucker 2008]
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W systemie HATS przemieszczanie odbywa się w sposób aktywny, wbrew gra-
dientowi elektrochemicznemu z wydzielaniem do apoplastu dwóch jonów wodo-
rowych na każdy przemieszczany jon potasu. Proces ten wymaga dużego nakładu 
energii zakumulowanej w komórce roślinnej w formie ATP (adenozyno trojfosfo-
ran). Uwalnianie dwóch kationów wodorowych 2H+ jest równoznaczne z prze-
mieszczaniem jednego kationu potasowego K+ i wymaga nakładu energii zawartej 
w jednej cząsteczce ATP. Uwalnianie energii polega na rozpadzie cząsteczki ATP 
na cząsteczkę ADP (adenozyno dwufosforan) i cząsteczkę fosforanu. Proces ten 
jest katalizowany przez enzym H-ATPaze wchodzący w skład białek błon cyto-
plazmatycznych, ma charakter cykliczny i określany jest jako pompa protonowa.  
W wyniku uwalniania dwóch jonów wodorowych w obrębie błony cytoplazmatycz-
nej wytwarza się ujemny potencjał elektrochemiczny, który powoduje „przeciąga-
nie” jonów K+ z udziałem tak zwanych nośników. Białkowe nośniki są specyficzne 
dla określonych kationów i ich aktywacja (przyłączanie i uwalnianie kationu) wy-
maga również nakładu energii zakumulowanej w ATP. Po przemieszczeniu kationu 
potasu, lub innych kationów następuje depolaryzacja błony cytoplazmatycznej i pro-
ces powtarza się od nowa [Mengel, Kirkby str.122]. Błony cytoplazmatyczne wy-
kazują selektywną przepuszczalność dla poszczególnych kationów. Z pionierskich 
badań Hoaglanda [1948 za Mengelem i Kirkby 1982, Sr 114] wynikało na przykład, 
że stężenie potasu w komórkach słodkowodnej algi Nitella jest znacznie wyższe, niż 
w otaczającej glon wodzie. W komórkach morskiego glonu Valonia stężenie potasu 
i sodu było podobne jak u Nitelli, mimo, że w otaczającej glon wodzie przeważał 
znacznie jon sodu. W ostatnich latach badania koncentrują się na identyfikacji białek 
„nośnikowych” odpowiedzialnych za selektywny transport poszczególnych jonów. 
Takim białkiem wykrytym w roślinach z grupy Arabidopsis jest AKT (Arabidopsis 
Potassium Channel) (Maathuis, Podar 2011 str 270]. 

W systemie LATS przemieszczanie jonów potasu odbywa się w sposób pa-
sywny przez selektywne kanały białkowe na zasadzie różnic potencjału elektroche-
micznego. W roztworach wodnych, również w pozornie wolnej przestrzeni korzenia 
jony pozostają pod wpływem oddziaływań chemicznych, o których decyduje ich 
masa atomowa i stężenie oraz oddziaływań elektrochemicznych, o których z ko-
lei decyduje wielkość i znak ładunku elektrycznego. Pomiędzy dwoma roztwora-
mi oddzielonymi błoną półprzepuszczalną powstaje z reguły różnica potencjałów 
chemicznych i elektrochemicznych. Jony przemieszczają się w kierunku zgodnym 
z gradientem tych różnic. Stężenia jonów potasu w apoplascie są rzędu kilku do 
kilkunastu mmol dm-3, natomiast w cytoplazmie komórki wynoszą kilkadziesiąt do 
niemal 200 mmol dm3, co wyklucza ich przemieszczanie do cytoplazmy na zasadzie 
gradientu chemicznego. Wewnętrzna ściana błony o selektywnej przepuszczalności, 
jaką stanowi plazmalema jest jednak naładowana ujemnie i wytwarza gradient elek-
trochemiczny w stosunku do naładowanych dodatnio kationów potasu. Umożliwia 
to przemieszczanie kationów potasu do wnętrza komórki pozornie bez nakładu ener-
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gii. W rzeczywistości każdy przemieszczony kation potasu powoduje depolaryza-
cję błony cytoplazmatycznej i dla przywrócenia właściwego stanu jej naładowania 
uwalnia się do apoplastu jeden proton (H+). Proces ten, jak wspomniano wcześniej 
wymaga nakładu energii w postaci ATP, z tym, że nakład ten jest o połowę mniej-
szy od ponoszonego w systemie HATS (Rys. 4). Przemieszczanie jonu potasowego 
odbywa się przez specyficzne kanały w błonie cytoplazmatycznej. Budowę takiego 
kanału określonego jako AKT1 opisali Hirsch i in. [Hirsch i in. 1998, za Epstein  
i Bloom 2005, str. 93] (Rys. 5).

Rys. 5. Białkowy kanał potasowy [Epstein i Bloom 2005 str. 94]. 
Fig. 5. Protein potassium chanel [acc. to Epstein and Bloom, p.94]

Kanał składa się z 4 spiralnych jednostek białkowych uformowanych w kształt 
zwężającego się i następnie rozszerzającego lejka. Szeroka część „lejka”, od strony 
apoplastu wykazuje duży potencjał elektroujemny, co powoduje przyciąganie jo-
nów potasu. Każdy następny jon potasu „popycha” na zasadzie elektrostatycznej jon 
poprzedni w kierunku węższej części lejka, gdzie następuje dehydratacja jonu K+, 
co umożliwia jego przejście przez część lejka o średnicy odpowiadającej dokładnie 
średnicy odwodnionego jonu potasowego. W dalszej, rozszerzonej części lejka jon 
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potasu ulega ponownie uwodnieniu i ostatecznie uwolnieniu do cytoplazmy. Nie-
zależnie od ich podstawowej roli w transporcie potasu dzięki kanałom białkowym 
utrzymywany jest ujemny gradient potencjału elektrochemicznego po obydwu stro-
nach błon cytoplazmatycznych. Działa tutaj wspomniany wcześniej mechanizm 
pompy protonowej napędzany H-ATPazą znajdującą się w tej błonie [Brutto, Kron-
zucker 2007, str. 16]. Podsumowując, w specyficznym i aktywnym systemie HATS 
przemieszczanie jonów potasu następuje przeciwnie do gradientu elektrochemicz-
nego, natomiast w aktywnym nie specyficznym systemie LATS – zgodnie z tym 
gradientem. 

Ujemny ładunek elektrostatyczny cytoplazmy tworzy się w wyniku działania 
tak zwanej pompy protonowej, napędzanej energią zawartą w ATP. Działanie tej 
pompy przedstawiono w dużym uproszczeniu na Rys. 4. Pompy protonowe działają 
zarówno w obrębie plazmalemy, na granicy pozornie wolna przestrzeń korzenia/cy-
toplazma, jak i w obrębie tonoplastu na granicy cytoplazma/wakuola. Pompa pro-
tonowa reguluje również wartość pH, które wynosi ok. pH=5,5 w pozornie wolnej 
przestrzeni korzenia, pH = 7,0 w cytoplazmie i pH = 5,5 w wakuoli [Marschner 1986 
str. 23]. 

Systemy HATS i LATS obok omówionych różnic w mechanizmie przemieszcza-
nia kationu K+ przez błony cytoplazmatyczne i innych zakresów stężeń tego kationu 
w apoplaście, w których działają, różnią się pod względem wrażliwości na obecność 
jonów towarzyszących. System HATS jest wrażliwy na obecność kationów NH4

+  
i Na+, które działają toksycznie, natomiast w systemie LATS przemieszczanie pota-
su zachodzi znacznie szybciej, jeżeli anionem towarzyszącym jest Cl- a nie SO4

2-. 
W warunkach działania systemu LATS błony cytoplazmatyczne staja się znacznie 
lepiej przepuszczalne dla kationów potasu, zarówno przemieszczających się do 
komórki jak i wyciekających z komórki do pozornie wolnej przestrzeni korzenia  
[Britto, Kronzucker 2007, str 8, 9]. Proces wyciekania jonu potasu może zachodzić 
tak intensywnie, że pobranie netto potasu jest bardzo niewielkie. Przyczyny takiego 
zjawiska, pozornie sprzecznego z ekonomią procesów fizjologicznych rośliny nie 
są jeszcze do końca wyjaśnione [Maathuis, Podar 2011, str 271]. W ostatnich latach 
nastąpił bardzo znaczny postęp badań w zakresie identyfikacji genów kodujących 
białka odpowiedzialne za transport potasu do komórki roślinnej. Przegląd badań na 
ten temat i obszerne piśmiennictwo przedmiotu można znaleźć w referacie Britto  
i Kronzuckera [2007] przedstawionym na konferencji International Fertiliser Socie-
ty w 2007 r. w Cambridge oraz u Maathuis i Podar [2011, str. 265 i dalsze]. 

Przemieszczanie potasu w roślinie

Stężenie potasu w cytoplazmie wszystkich organów roślin wykazuje bardzo 
wysoką homeostazę i pozostaje w granicach 80–200 mmol K dm-3. Stężenie to jest 
utrzymywane dzięki przemieszczaniu nadmiaru składnika do wakuoli i jego uwalnia-
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niu z tego zasobu. Stałość stężenia kationu K+ wskazuje na istnienie bardzo efektyw-
nego mechanizmu transportu potasu w obrębie całej rośliny. Jak wykazano wyżej, 
kation potasu dostaje się najpierw do cytoplazmy i wakuoli komórek epidermalnych 
korzenia. Dalszy transport potasu w kierunku wiązek przewodzących odbywa się  
w symplaście poprzez plazmodesmy lub w apoplascie w przestrzeniach międzyko-
mórkowych i ścianach komórkowych epidermy i miękiszu korowego (Rys. 6). Jest 
to tak zwany bliski transport potasu od epidermy do ksylemu.

Rys. 6. Przekrój korzenia z zaznaczeniem dróg transportu jonów 
[wg. Esau 1960, za Kacperską 1998]

Fig.6. Cross section of plant root showing routes of potassium transport 
[acc. to Esay 1960, cit. Kacperska 1998]  

Transport w apoplascie odbywa się zgodnie z chemicznym gradientem stężeń 
i nie wymaga nakładu energii. Barierę stanowi tutaj, warstwa komórek endodermy, 
których błony są impregnowane suberynowymi pasemkami Caspary’ego nieprze-
puszczającymi wody i jonów. Warstwa ta nie jest wprawdzie szczelna, zwłaszcza 
w pobliżu stożka wzrostu korzenia i wyżej gdzie przez miękisz korowy przebijają 
się korzenie boczne, ale nie wystarcza to do przemieszczania odpowiedniej ilości 
jonów. W ostatnich latach odkryto pasemka Caspary’ego w warstwie komórek hi-
podermy bezpośrednio podścielającej endodermę. Warstwa ta określana jest obecnie 
jako exoderma i przypisuje się jej zasadniczą rolę w apoplastycznym przepływie 
jonów do ksylemu [Hudson, Bryant 2012, str. 138]. 

Główny transport jonów w kierunku walca osiowego korzenia odbywa się, 
jednak w symplaście poprzez plazmadesmy łączące sąsiednie komórki korzenia. 
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Przemieszczanie jonów z symplastu plazmadesmów do apoplastu naczyń w wal-
cu osiowym następuje w sposób aktywny (z nakładem energii) przez zorientowane 
zewnętrznie kanały białkowe w błonie cytoplazmatycznej. Kanały te zostały ziden-
tyfikowane w roślinach z grupy Arabidopsis jako białka AtSKOR. System SKOR 
ulega inhibicji przez kwas abscysynowy ABA, co prawdopodobnie chroni korzenie 
przed utratą potasu w warunkach wysychania gleby [Maathuis, Podar 2011, str. 272]. 
Zasadniczą rolę odgrywają tutaj komórki parenchymy wchodzące w skład systemu 
naczyń. W komórkach korzenia występuje „współzawodnictwo” o kationy potasu 
pomiędzy apoplastem wakuoli i apoplastem wiązek przewodzących. Przy niewy-
starczającym zaopatrzeniu korzenia w potas znaczna część kationów K+ akumu-
lowana jest w wakuolach komórek korzenia kosztem nadziemnych części roślin. 
Mechanizm ten jest częściowo odpowiedzialny za ograniczenie szybkości wzrostu 
części nadziemnych na rzecz wzrostu korzenia [Marschner 1986 str. 62]. Stężenie 
kationu potasowego w apoplascie naczyń jest w każdym razie znacznie większe, 
niż w apoplaście przestrzeni i ścian komórkowych endodermy i miękiszu korowego 
korzenia i pasemka Caspary’ego w epidermie zapobiegają wstecznej dyfuzji jonów 
potasu z naczyń do miękiszu korowego. 

Daleki transport potasu w roślinie ma charakter dwukierunkowy, od korzeni do 
wierzchołkowych części nadziemnych i odwrotnie. Po przemieszczeniu do wiązek 
naczyniowych ksylemu, zbudowanych z martwych komórek otoczonych żywymi 
komórkami parenchymy, kation potasu jest transportowany ze wstępującym prą-
dem wody w apoplaście naczyń. Przemieszczanie wody w ksylemie wyjaśniane jest 
działaniem różnic potencjału wody pomiędzy atmosferą i glebą oraz siłami kohe-
zji pomiędzy cząsteczkami wody (cohesion-tension theory) [Hudson, Bryant 2012 
str.155]. W atmosferze przy 70% wilgotności względnej potencjał wody, a właściwie 
pary wodnej wynosi około -50 MPa., a w glebie nasyconej wodą do pełnej pojem-
ności polowej osiąga zaledwie -0,3 MPa. Transport wody w roślinie w kierunku od 
korzenia do nadziemnych części wierzchołkowych odbywa się, zatem zgodnie z gra-
dientem potencjału wody. Rolę pomocniczą w transporcie wody odgrywa tzw. parcie 
korzeniowe. Siłą napędową obydwu tych procesów jest w dużej mierze sam kation 
potasowy. W korzeniu duże stężenie potasu w cytoplazmie i wakuoli komórek epi-
dermy i miękiszu korowego wytwarza gradient osmotyczny powodujący zasysanie 
wody przez korzeń. W liściach stężenie potasu w komórkach przyszparkowych de-
cyduje o otwieraniu i zamykaniu aparatów szparkowych i w efekcie o rozmiarze 
transpiracji. W naczyniach znajdują się wprawdzie miejsca naładowane ujemnie po-
wodujące sorpcję wymienną kationów, ale dotyczy to w bardzo małym stopniu jed-
nowartościowego kationu K+, który przemieszcza się względnie swobodnie i szybko 
na zasadzie przepływu z wodą. 

Jak wspomniano wyżej daleki transport potasu jest dwukierunkowy i zachodzi 
również w wiązkach sitowych floemu. Stężenie kationu potasowego w soku floemu 
jest nawet znacznie większe, niż w soku ksylemu. Dla przykładu w soku floemu 
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łubinu białego stężenie potasu wynosiło 67 mmol dm-3, a w soku ksylemu tylko 9,0 
mmol dm-3  (Pate 1989, za Starck 2008, str. 396]. Stosunek stężeń potasu we floe-
mie i ksylemie wiązek przewodzących tytoniu wynosił jak 18:1 [Marschner 1986, 
str. 85]. Należy podkreślić, że odczyn soku ksylemu tytoniu był kwaśny i wynosił 
pH 5,6 – 5,9, a soku floemu był zasadowy i wynosił pH 7,8-8,0. Ten obieg potasu  
w roślinie wydaje się bezużyteczny energetycznie, ale jego celowość wiąże się  
z rolą potasu jako kationu towarzyszącego w transporcie anionów nieorganicznych 
i organicznych (Rys. 7). 

Rys. 7. Model obiegu potasu w roślinie, transport azotanów w ksylemie i jabłczanu 
we floemie [wg. Marschnera 1986 str. 92] 

Fig. 7. Model of potassium turnover in the plant, transport of nitrates in xylem 
and malate in floem [acc. to Marschner 1986, p. 92]

W soku ksylemu potas K+ jest kationem towarzyszącym w transporcie azotanów 
NO3

- do nadziemnych części roślin, a w soku floemu kationem  towarzyszącym,  
w transporcie wglowodanów, jabłczanu i aminokwasów do korzenia [Maathuis, Po-
dar 2011, str. 272]. W soku floemeu Arabidopsis wykryto kanał białkowy AKT2, 
odpowiedzialny za przemieszczanie jonu potasowego do floemu i tym samym za 
jego transport z części nadziemnych rośliny do korzenia (Rys. 8). 



20
Mariusz Fotyma

Rys. 8. Bliski i daleki system kationu potasowego w roślinie 
[wg. Mathuuis i Podar.2011. str. 266] 

Fig. 8. Close-range and distant transport of potassium in plant 
[acc. to Mathuuis and Podar 2011. p. 266]

Prawdopodobnie spadek stężenia kationu potasu i związane z tym spowolnie-
nie odpływu asymilatów do korzenia stanowi sygnał dla zwiększenia pobierania 
tego składnika z roztworu glebowego [Marschner str 92]. Dzięki dużemu stęże-
niu potasu w soku ksylemu i bardzo dużemu w soku floemu wszystkie podziemne  
i nadziemne części roślin mogą być dobrze zaopatrzone w ten składnik i potas ule-
ga łatwo przemieszczaniu, reutylizacji, z jednej części rośliny czy organelli komór-
ki do innej. Pod tym względem potas i podobny w zachowaniu magnez różnią się  
w zasadniczy sposób od kationu wapnia, który nie ulega praktycznie przemieszcza-
niu we floemie. Różnice w łatwości przemieszczania tych jonów w roślinie tłumaczą, 
dlaczego niedobory potasu i magnezu ujawniają się najpierw na starszych liściach, 
natomiast niedobory wapnia na liściach młodszych [Mengel, Kirkby 1982, str. 216]. 
Przemieszczanie kationu potasu z apoplastu ksylemu do symplastu floemu może 
zachodzić już „po drodze” za pośrednictwem komórek towarzyszących, łączących 
naczynia i sita. W roślinach z rodziny traw proces ten zachodzi głównie w węzłach 
źdźbeł. Przemieszczanie jonów potasu w przeciwnym kierunku, to znaczy z floemu 
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do ksylemu praktycznie nie zachodzi. Może to tłumaczyć niską zawartość potasu  
w generatywnych organach roślin, zasilanych przez ksylem [Marschner 1986, str. 
88]. Większość transportowanego w ksylemie potasu dociera do wegetatywnych or-
ganów rośliny, w tym przede wszystkim do liści. W liściach następuje przemiesz-
czanie kationu potasu z apoplastu ksylemu do symplastu komórek miękiszowych 
liścia. Chwilowy nadmiar potasu jest magazynowany w wakuoli komórek miękiszu, 
skąd w razie niedoborów kation potasu przemieszcza się ponownie do cytoplazmy 
komórki przez tonoplast. Ten dwukierunkowy przepływ potasu w komórce jest regu-
lowany przez białka kanałowe zidentyfikowane jako TPC1 i TPK1. Proces ten wy-
maga nakładu energii i napędzany jest dzięki wymianie kationów K+ i H+ na zasadzie 
pompy protonowej, na nośnikach zaznaczonych na Rys.8. jako CHX i NHX.

Rola potasu w działaniu aparatów szparkowych 
Jak wspomniano wcześniej, jon potasu odgrywa szczególną rolę w działaniu 

aparatów szparkowych i tym samym w gospodarce wodnej roślin. Parowanie wody, 
transpiracja, odbywa się z zewnętrznych powierzchni liścia przez kutykulę i epi-
dermę oraz wewnątrz liścia do przestrzeni między komórkowych. Z wnętrza liścia 
para wodna wydobywa się do atmosfery przez aparaty szparkowe, znajdujące się  
w większości na dolnej jego powierzchni. Ponad 90% całej ilości wody transpiro-
wanej przez roślinę przechodzi przez aparaty szparkowe [Mengel, Kirkby 1982, str. 
202].  Aparat szparkowy składa się z dwóch komórek przyszparkowych, szparki 
właściwej i komory szparkowej. Stopień rozwarcia szparki zależy od turgoru komó-
rek przyszparkowych. Wzrost turgoru powoduje otwieranie aparatu szparkowego, 
co następuje z reguły w porze dziennej, a spadek turgoru jego zamykanie, z reguły 
w porze nocnej. Do polowy lat 90-tych ubiegłego wieku ruchy aparatu szparkowego 
wyjaśniane były przez teorię przemian cukrowców (starch-sugar theory). Zgodnie  
z tą teorią, w okresie dnia skrobia ulegała przemianie do cukrów prostych zwiększa-
jących ciśnienie osmotyczne komórek przyszparkowych, co powodowało przepływ 
do nich wody i wzrost turgoru. Obecnie przyjmuje się, że ruchem aparatów szparko-
wych reguluje stężenie potasu. Dopływ potasu do komórki powoduje wzrost poten-
cjału (ujemnego) wody i jej dopływ na zasadzie osmozy. Wzrastająca koncentracja 
potasu powoduje tym samym wzrost turgoru komórek przyszparkowych i rozwarcie 
szparek, natomiast koncentracja malejąca, ich zamykanie (Rys. 9). Dla przykładu,  
w komórce przyszparkowej rozwartego aparatu szparkowego liścia bobiku stężenie 
jonu potasowego wynosiło 424∙10-14 mola K+, a w komórce aparatu zamkniętego 
20∙10-14 mola K+. Wartości ciśnienia osmotycznego w tych komórkach wynosiły od-
powiednio -35 i -19 barów [Marschner 1986, str. 261]. 
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Rys. 9. Stężenie (względne) potasu w zamkniętym i otwartym aparacie szparkowym 
[Mengel, Kirkby 1982] bardzo uproszczone

Fig. 9. Relative concentration of potassium in closed and open stomata, simplified
 [acc. to Mengel and Kirkby 1982] 

Przemieszczanie potasu do komórek przyszparkowych wymaga nakładu energii 
i związane jest z wydzielaniem protonów (pompa protonowa). Wydzielanie proto-
nu powoduje wzrost polaryzacji błon cytoplazmatycznych i obniżenie potencjału 
elektrochemicznego komórki przyszparkowej. Polaryzacja błony udrożnia kanały 
przewodzące potas i następuje bierne, zgodnie z gradientem elektrochemicznym 
przemieszczanie tego kationu do wnętrza komórki (Rys.10). Nadmiar potasu równo-
ważony jest przez aniony kwasu jabłkowego lub aniony chlorkowe [Hodson, Bryan 
2012 str. 185].
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Rys. 10. Model przemieszczania potasu do komórek przyszparkowych w trakcie 
ich otwierania [Hudson, Bryan 2012 str. 385]

Fig. 10. Model of potassium transport to stomatal cell in course of their opening 
[acc. to Hudson and Bryan, 2012, p. 385]

W normalnych warunkach otwieranie i zamykanie aparatów szparkowych od-
bywa się w cyklu dobowym związanym z cyklem asymilacji. Jest to proces dwu-
fazowy rozpoczynający się wcześnie rano wzrostem stężenia kationu potasowego 
w komórkach przyszparkowych. W drugiej fazie, w godzinach popołudniowych  
o stanie rozwarcia szparek decyduje stężenie sacharozy. W warunkach wysokich 
temperatur i suszy uaktywniają się inne poza stężeniami potasu, mechanizmy re-
gulujące zamykanie tych aparatów w celu ochrony rośliny przed nadmierną tran-
spiracją. Udział potasu w procesie fotosyntezy i w utrzymywaniu turgoru komórek 
tłumaczą większą odporność roślin dobrze zaopatrzonych w ten składnik na okre-
sowe niedobory wody. Z badań Gupty i in. [1989] wynika, że przy niedoborze po-
tasu ujemne skutki niedoboru wody dla pszenicy ujawniały się, już przy wzroście 
potencjału wodnego liści powyżej wartości -1 MPa. Przy optymalnym zaopatrzeniu  
w potas granica ta przesuwała się do potencjału powyżej -2 MPa. 

Przeciwdziałanie stresom 
Rośliny podlegają nieustannie różnego rodzaju stresom powodowanym przez 

czynniki abiotyczne lub biotyczne. Najlepiej rozpoznany jest wpływ potasu na ła-
godzenie skutków suszy. W warunkach suszy i przy niedostatecznym zaopatrzeniu 
rośliny w potas zamykają się aparaty szparkowe i zahamowaniu ulegają procesy 
dopływu i redukcji CO2. Powoduje to nagromadzanie w komórce reaktywnych form 
tlenu ROS (reactive oxygen species), które uszkadzają aparat fotosyntetyczny zlo-
kalizowany w chloroplastach. Dla łagodzenia skutków suszy konieczne jest zwięk-
szenie dopływu potasu, który podtrzymuje proces fotosyntezy i chroni chloroplasty 
przed ujemnym oddziaływaniem ROS (Rys. 11).
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Rys. 11. Schematyczne przedstawienie mechanizmu powstawania ROS w chloroplastach 
w warunkach niedoboru potasu, gwiazdka oznaczono procesy blokowane przez niedobór K 

[wg. Cakmaka 2007, str. 8]
Fig. 11. Mechanizm of ROS accumulation in chloroplast in condition of potassium  

deficiency [acc. to Cakmak 2007, p. 8]. 

Susza związana jest często z większym, a nawet nadmiernym dla roślin do-
pływem energii słonecznej. Współdziałanie suszy i nadmiernego dopływu energii, 
zwłaszcza przy braku potasu polega na większym ograniczeniu redukcji CO2 na 
rzecz powstawania ROS. Brak potasu zmniejsza również przepływ asymilatów we 
floemie i następuje nadmierne nagromadzenie węglowodanów w częściach nadziem-
nych kosztem korzeni roślin. Bardzo podobny do opisanego wyżej jest mechanizm 
ujemnego oddziaływania na rośliny niskich temperatur. Przy niskich temperaturach 
względny nadmiar energii słonecznej jest zużywany na fotoutlenianie i produkcję 
szkodliwych rodników tlenowych ROS. Ten proces ulega nasileniu w warunkach 
niedoboru potasu. Przy niedoborze potasu zwiększa się również aktywność enzy-
mu, oksydazy NADPH, zlokalizowanej w błonach cytoplazmatycznych komórek 
roślinnych. Enzym ten aktywizuje przepływ elektronów z NADPH na tlen i posta-
wanie ROS z opisanymi już ujemnymi skutkami polegającymi na uszkadzaniu błon 
cytoplazmatycznych chloroplastów [Cakmak 2007, str. 11]. Widocznym objawem 
uszkodzeń chloroplastów są chlorozy i nekrozy na liściach. Na glebach słonych, nie 
występujących w warunkach klimatu Polski, rośliny typu halofitow narażone są na 
stres solny. Stres ten rozpoczyna się od nadmiernego pobierania sodu kosztem pota-
su. Jak podkreślono wcześniej, rośliny te mają skuteczne mechanizmy selektywnego 
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pobierania jonów zlokalizowane w błonach cytoplazmatycznych, dzięki którym ka-
tion potasu przemieszcza się znacznie łatwiej niż kation sodu. Przy bardzo wysokim 
stężeniu sodu w glebach słonych kation ten pobierany jest jednak w nadmiernych, 
szkodliwych ilościach. Stres solny, podobnie do uprzednio omówionych stresów su-
szy i świetlnego, jest powodowany nagromadzaniem wolnych rodników ROS [Cak-
mak 2007, str. 13]. Dobre zaopatrzenie roślin w potas zwiększa aktywność enzymów 
dezaktywujących rodniki O*2

- i H2O2 i tym samym łagodzi skutki stresu solnego. 
Proces ten określany jest potocznie, jako „wymiatanie” rodników. W glebach za-
lewanych rośliny (np. ryż) są narażone na stresowe, a nawet toksyczne działanie 
nadmiaru żelaza w formie zredukowanej Fe2+. To toksyczne działanie jest również 
przypisywane powstawaniu wolnych rodników ROS w najbardziej szkodliwej dla 
roślin formie OH*. Dobre zaopatrzenie roślin w potas obniża koncentrację żelaza  
w roślinach i łagodzi skutki tego stresu [Cakmak 2007 str 14]. Powyższe rozważania, 
oparte w większości na przeglądowym opracowaniu Cakmaka [2007] można naj-
lepiej podsumować cytatem z tego opracowania „większe wymagania pokarmowe 
roślin w stosunku do potasu w warunkach stresów abiotycznych wydają się wynikać 
z roli tego pierwiastka jako inhibitora procesów powodujących nagromadzanie ROS 
oraz inhibicji enzymu, oksydazy NADPH„. 

W piśmiennictwie przedmiotu, a także wśród rolników dosyć ugruntowany jest 
pogląd o korzystnym wpływie nawożenia potasem na zmniejszenie skutków pora-
żenia roślin przez choroby i szkodniki. Na podstawie analizy ponad 2000 wyników 
obserwacji polowych i wegetacyjnych Perrenoud [1990, za Amtmannem i in. 2007] 
stwierdził, że korzystny efekt nawożenia potasem ujawnił się w 70% badań nad 
porażeniem chorobami grzybowymi i bakteryjnymi i w 63% badań nad wpływem 
szkód powodowanych przez owady i drobną faunę. Z tego samego zestawienia wy-
nikał jednocześnie znacznie mniejszy wpływ potasu na porażenie roślin chorobami 
wirusowymi. Biochemiczne, fizjologiczne, a szczególnie genetyczne mechanizmy 
decydujące o wpływie potasu na stresy biotyczne są jednak znacznie słabiej rozpo-
znane [Amtmann i in. 2007]. Jak wspomniano wcześniej, potas jest aktywatorem 
szeregu enzymów decydujących o syntezie węglowodanów i białek. Przy niedobo-
rze tego składnika mogą się nagromadzać w roślinach proste związki węgla i azotu, 
jak cukry redukujące, kwasy organiczne, aminokwasy i nawet azotany. Stwarza to 
korzystne warunki dla patogenów i szkodników, żerujących na roślinie. Na podsta-
wie badań na modelowej roślinie Arabidopsis thaliana Amtmann i in. [2007, str. 9] 
stwierdzają co następuje: „z badań wyłania się hipoteza, że przepływ węgla w cyklu 
TCA i metabolizm azotu ulegają inhibicji przy braku potasu i wskazują na kinazę 
pirogronianową, enzym integrujący metabolizm C i N, jako miejsce, w którym ten 
brak ujawnia się najwcześniej„ (koniec cytatu). Jon potasu bierze również udział  
w indukowaniu przepływu informacji w roślinie o ataku patogena i w hormonalnym 
mechanizmie obrony przed takim atakiem. Krótkotrwały niedobór potasu (traktowa-
ny jako sygnał) wyzwala produkcję szeregu hormonów, głównie kwasów salicylo-
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wego SA i jaśminowego JA , a także glukozynolanów stanowiących barierę obronną 
rośliny przed patogenami [Amtmann i in 2007, str 10].

Nagromadzanie i zawartość potasu w roślinie 

Potas, wraz z azotem i nie uwzględniając węgla, wodoru i tlenu należy do pier-
wiastków występujących w największych stężeniach w suchej masie roślin. Zawar-
tość potasu pozostaje w granicach 8 – 80 g K kg-1 s.m., a krytyczne jego stężenie 
wynosi 0,250 mmol K g-1 albo 10g K kg-1 s.m. [Epstein, Bloom 2005, str. 50]. We-
dług obrazowego zestawienia podawanego przez tych autorów na 1 atom molibdenu 
przypada w roślinie ponad 250 tysięcy atomów potasu i 1 milion atomów azotu. Jak 
wspomniano wcześniej, kation potasu przemieszcza się szybko zarówno w ksylemie 
jak i floemie i nie wchodzi w związki konstytucyjne roślin. Potas jest ponadto je-
dynym kationem nie tworzącym wiązań kowalencyjnych z cząsteczkami związków 
organicznych. Rozmieszczenie potasu we wszystkich częściach i organach rośliny 
jest, dlatego dosyć równomierne. Wyjątek stanowią organy generatywne (nasiona) 
zaopatrywane w potas wyłącznie przez ksylem i zawierające małe stężenia potasu  
w suchej masie. Dosyć duże różnice w zawartości potasu występują natomiast po-
między typami i gatunkami roślin. Rośliny typu C4 (u nas kukurydza) wykazują 
niższą koncentrację tego składnika w suchej masie, niż rośliny typu C3. Wiąże się to  
z lepszym wykorzystaniem potasu przez pierwszą z wymienionych grup roślin, 
które wytwarzają nawet o 40% więcej masy na jednostkę potasu, w porównaniu 
z roślinami typu C3 [Blevins 1985]. W grupie roślin typu C3 większe zapotrzebo-
wanie na potas wykazują rośliny dwuliścienne, szczególnie ziemniak i burak, niż 
jednoliścienne trawy. Dla przykładu, w wegetatywnych częściach roślin zbożo-
wych stężenie potasu wynosiło 25–55 g K kg-1s.m., a w liściach buraka cukrowego  
47–60 g K kg-1 s.m [Grzebisz 2004]. W piśmiennictwie dominuje pogląd, że rośliny 
mogą pobierać potas w nadmiernych ilościach przewyższających ich rzeczywiste 
potrzeby pokarmowe. Zjawisko to określane jest jako luksusowe pobieranie potasu 
[Curyło 1995]. Według Epsteina i Blooma [2005, str. 225] pogląd ten jest fałszywy. 
W rzeczywistości potas jest na tyle ważnym dla roślin kationem, że jego chwilowy 
nadmiar gromadzony jest w wakuolach komórek i w razie potrzeby uwalniany do 
cytoplazmy. Autorzy proponują dlatego zastąpienie terminu „luxury consumption„ 
terminem „contingency supply”, co w wolnym tłumaczeniu brzmi: zaopatrzenie na 
ewentualność niedoboru. 

Współdziałanie azotu i potasu

Azot i potas pełnią odmienne role fizjologiczne w roślinie. Azot wchodzi  
w skład białek konstytucyjnych i funkcjonalnych (enzymy) i tylko niewielkie ilości 
składnika znajdują się w formie mineralnej (NO3

-). Potas, jako koenzym i regulator 



27
Potas w agrosystemach

turgoru komórek występuje wyłącznie w formie jonowej w cytoplazmie i apoplaście 
(sok komórkowy) roślin. Potas jest jednak kationem towarzyszącym w transporcie 
azotanów w ksylemie i tym samym wpływa w decydującym stopniu na gospodarkę 
azotową rośliny. Z badań nad dynamiką nagromadzania suchej masy, azotu i pota-
su w rozwoju ontogenetycznym rośliny wynika ścisłe powiązanie tych procesów. 
Dynamika nagromadzania potasu zależy dlatego w większym stopniu od wielkości 
stosowanych pod roślinę dawek azotu, niż od dawek potasu. Jak wynika z badań 
przeprowadzonych w Rothamsted [Milord, Johnson 2007] zwiększenie dawek azotu 
pod jęczmień (z 48 do 144 kg N∙ha-1) i pod burak (z 0 do 120 kg N∙ha-1) spowodowa-
ło podwojenie zarówno ilości pobranego azotu jak i potasu (Rys. 12).

Obszerne badania nad dynamiką zmian zawartości azotu i potasu w nadziem-
nych częściach roślin pszenicy, zależnie od wielkości dawek nawozów azotowych 
przeprowadziła Danyte [2008]. Autorka dysponowała poligonem statycznego do-
świadczenia polowego z wzrastającymi dawkami nawozów azotowych stosowa-
nych na tle obiektu z nawożeniem i bez nawożenia potasem. W doświadczeniu,  
w odstępach 10 dniowych pobierała próbki nadziemnych części pszenicy i ozna-
czała w nich zawartość azotu i potasu w suchej masie roślin oraz stężenie potasu  
w soku wyciśniętym z części próbek uprzednio zamrożonych. Wyniki interpretowa-
ła wykorzystując zmodyfikowany wzór Lemaira i Gastala [1997]. Autorzy ci wyzna-
czyli zależność pomiędzy zawartością azotu w suchej masie N% i wielkością suchej 
masy roślin W, w ich rozwoju ontogenetycznym. Wzór ten ma ogólną postać N % 
= a∙(W)-b. Według autorów dla wszystkich roślin typu C3 rosnących w optymalnych 
warunkach parametry a i b w tym wzorze mają stałą wartość, a wyznaczony % N 
określany jest jako zawartość krytyczna Ncrit. 
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Rys. 12. Nagromadzanie azou i potasu przez rośliny jęczmienia (a,b) i buraka cukrowego 
(c,d) nawożonych małą (bez wypełnienia) i dużą (z wypełnieniem) dawką N 

[wg. Milorda i Johnstona, 2007, str. 16]
Fig. 12. Accumulation of nitrogen and potassium by barley (a,b) and sugar beet (c,d) 

fertilized with the small (blank circle) and high (black circle) rates of nitrogen 
[acc. to Milord and Johnston 2007, p.16]

Danyte [2008] nie dysponowała wynikami plonu suchej masy roślin w termi-
nach pobierania próbek i zastąpiła wartość W wartością S. Wartość S oznacza kolejny 
termin pobierania próbek w rosnącym ciągu numerycznym 1,2 …n. Wprowadzając 
wartość S autorka wyznaczyła parametry równań opisujących zależność krytycznej 
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zawartości azotu Ncrit i potasu Kcrit od terminu pobierania próbek roślin:

Ncrit% = 3,079 ∙ (S)-0,3768  R= -0,74
Kcrit % = 3,696 ∙ (S)-0,4993  R= -0,82

Parametry obydwu równań różnią się w niewielkim stopniu, a wyznaczone na 
ich podstawie krzywe rozcieńczenia azotu i potasu mają bardzo podobny przebieg. 
Tym samym autorka potwierdziła hipotezę Greenwoda i Stone’a [1998], którzy na 
podstawie wyników badań z roślinami warzywnymi stwierdzili, że „Zarówno po-
tas jak azot odgrywają podstawową rolę w fotosyntezie i metabolizmie komórek 
roślinnych i wykazują dużą ruchliwość w roślinie. Można zatem zakładać występo-
wanie ścisłego związku pomiędzy pobieraniem azotu i potasu przez rośliny rosnące  
w optymalnych warunkach„ (koniec cytatu). Na podstawie swoich wyników Danyte 
wyznaczyła dla pszenicy ozimej zależność pomiędzy krytyczną zawartością potasu 
i krytyczną zawartością azotu (Rys. 13).

Rys. 13. Zależność pomiędzy krytyczną zawartością azotu i potasu w roślinach pszenicy 
ozimej [Danyte 2008, str. 91]

Fig. 13. Relation between critical concentration of nitrogen and potassium in winter wheat 
plants [acc. to Dante 2008, p. 91]
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Kcrit % = -0,043 + 1,069 Ncrit %, R = 0,90

Ponieważ wyraz wolny tego równia okazał się nieistotny, a współczynnik regre-
sji liniowej miał wartość bliską jedności, autorka stwierdziła, że zawartość potasu  
w suchej masie roślin rosnących w optymalnych warunkach jest proporcjonalna do 
zawartości w nich azotu. 

Ocena stanu zaopatrzenia roślin w potas 

Oceny stanu zaopatrzenia roślin w potas dokonuje się w okresie wegetatywne-
go rozwoju roślin. Powszechnie przyjętą miarą zaopatrzenia jest zawartość potasu  
w suchej masie nadziemnych części roślin. Oznaczoną w określonej fazie rozwojo-
wej roślin zawartość potasu porównuje się z zawartością krytyczną. Według Green-
woda i Stone’a [1998] za krytyczną uznaje się dolną zawartość potasu zapewniającą 
maksymalną szybkość wzrostu rośliny w fazie, w której pobrano próbki masy do 
analizy. W praktyce pomiar szybkości wzrostu (Growth Rate) jest kłopotliwy i za 
krytyczną przyjmuje się dolną zawartość potasu w roślinach, pod które zastosowa-
no optymalną dawkę nawozów potasowych. Przy ocenie stanu odżywienia roślin 
należy uwzględnić dwa główne czynniki. Pierwszym jest wybór organu rośliny do 
pobrania próbek, a drugim faza rozwojowa, w której próbki zostaną pobrane. Pierw-
szy czynnik w odniesieniu do potasu ma małe znaczenie wobec dużej mobilności 
tego składnika w obrębie rośliny. Duże znaczenie ma natomiast czynnik drugi i kry-
tyczne zawartości potasu są podawane dla ściśle określonej fazy rozwojowej danej 
rośliny lub grupy roślin. Dla roślin zbożowych diagnozowanych w fazie pierwszego 
kolanka krytyczne zawartości potasu podawane przez różnych autorów pozostają  
w granicach od 20 [Marschner 1995 str. 398] do 45 g K kg-1s.m. [Bergmann 1992],  
a nawet 55 g K kg-1s.m. [Grzebisz 2008 str 232]. Najczęściej podawana wartość kry-
tyczna dla zawartości potasu to 30 g K kg-1s.m. [Westermann 1995 str. 510]. Zakres 
zawartości krytycznych jest na tyle szeroki, że budzi to wątpliwość co do przydat-
ności tej metody diagnostycznej. Praktycznie można przyjąć, że rośliny zbożowe  
w fazie strzelania w źdźbło powinny zawierać około 30 g K kg-1s.m w suchej masie. 
Wychodząc z przesłanek ściśle fizjologicznych, a więc funkcji i ruchliwość potasu 
w roślinie Leigh i Jones [1984] uważają jednak, że wystarczająca zawartości potasu 
w roślinach zbożowych wynosi już około 20 g K kg-1s.m. Znaczny postęp w zakresie 
analizy stanu odżywienia roślin wniosła metoda DRIS (Diagnosis and Recommen-
dations Integrated System). W metodzie tej oceniana jest nie zawartość krytyczna 
poszczególnych składników mineralnych, a ich wzajemne stosunki, z których wyli-
cza się indeksy stanu odżywienia tymi składnikami. Indeks pierwiastka nie stanowi 
jego zawartości krytycznej, a jedynie sytuuje pierwiastek w ciągu od pierwiastków 
występujących w niedoborze do występujących w nadmiarze. 
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Jak już podano wcześniej potas nie wchodzi w skład konstytucyjnych części 
roślin i występuje wyłącznie w formie kationowej, głównie w soku komórkowym  
i soku organów przewodzących. Wydaje się zatem, że stężenie potasu w soku wy-
ciśniętym z rośliny powinno stanowić lepszy wskaźnik stanu odżywienia tym skład-
nikiem, niż zawartość potasu w suchej masie rośliny. Badania, niezbyt wprawdzie 
liczne, nie potwierdzają jednak tej hipotezy [Greenwood, Stone 1998, Leigh 1989, 
Barraclough, Leigh 1993, Danyte 2008]. Wymienieni autorzy dosyć zgodnie podają 
jako krytyczne stężenie potasu w soku różnych roślin około 200 mmol (8000 mg) K 
dm-3, ale zawartość ta wahała się w szerokich granicach zależnie od gatunku rośliny, 
jej fazy rozwojowej, a także poziomu nawożenia azotem. Dla celów praktycznych 
ważna jest również obserwacja, że zawartość krytyczna potasu była w małym stop-
niu uzależniona od wielkości stosowanych pod roślinę dawek nawozów potasowych 
[Danyte 2008]. Zagadnienie to budzi jednak nadal duże zainteresowanie, zwłaszcza 
po wprowadzeniu na rynek małych jonometrów (hand-held ionometer) umożliwia-
jących pomiar koncentracji potasu w soku roślin, w warunkach polowych [Danyte 
2008, Taber, Lawson 2007]. 

Potas w glebie

W badaniach nad potasem glebowym można wyróżnić dwa zasadnicze podej-
ścia: teoretyczne (conceptual-functional) i praktyczne (methodological-analytical). 
Pierwsze z nich nakierowane jest na fizykochemię potasu, to znaczy form, w jakich 
pierwiastek ten występuje oraz procesów zachodzących pomiędzy tymi formami. 
Drugie podejście bardziej interesujące dla rolnictwa obejmuje badania frakcji i prze-
mian potasu decydujących o jego dostępności dla korzeni roślin. Obydwa podejścia 
częściowo się na siebie nakładają, ale dla jasności warto je omówić odrębnie.

Fizykochemia potasu w glebie 

W badaniach teoretycznych wyróżnia się cztery główne formy potasu w glebie 
(Rys. 14), w których pierwiastek ten związany jest z różną siłą. O stanie równowagi 
pomiędzy tymi formami decydują przede wszystkim procesy wymiany kationów, 
natomiast inne procesy zachodzące w glebie, jak adsorpcja-desorpcja, utlenianie-
redukcja czy mineralizacja – immobilizacja mają bardzo niewielkie znaczenie. Fizy-
kochemia potasu jest dlatego znacznie prostsza w porównaniu z innymi pierwiastka-
mi niezbędnymi w mineralnym odżywianiu roślin, na przykład z fosforem.
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Rys. 14. Formy potasu w glebie 
Fig. 14. Forms of potassium in soil 

Potas strukturalny, jako bezwodny kation K+ tworzy wiązania koordynacyjne  
w siatkach pierwotnych minerałów glinokrzemianowych, głównie typu mik (mu-
scowit KAL2(AlSi3O10)(OH)2 i biotyt K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2) oraz typu skaleni 
(ortoklaz KAlSi3O8 i mikroklin KAlSi3O8). Udział potasu w mikach może się zawie-
rać w granicach  6-11% K, a w minerałach alkalicznych z grupy skaleni w granicach 
4-15% K. W Polsce potencjalnymi źródłami potasu dla roślin są minerały muskowit, 
biotyt i ortoklaz [Diatta J.B. 2004. str. 17]. Minerały glinokrzemianowe składają się 
z ułożonych na przemian warstw czworościanów krzemowo-tlenowych i ośmiościa-
nów glinowo-tlenowo-wodorotlenowych. Warstwy te ułożone są w pakiety typu 1:1 
(jedna warstwa czworościanów i jedna ośmiościanów) lub typu 2:1 (dwie warstwy 
czworościanów i pomiędzy nimi jedna warstwa ośmiościanów). Typowym przed-
stawicielem minerałów typu 1:1 jest kaolinit, a minerałów pierwotnych typu 2:1 
– muskowit (Rys. 15). Pakiety minerałów obydwu typów łączą się ze sobą wiąza-
niami jonowymi tworząc jednostki strukturalne pierwotnych minerałów glinokrze-
mianowych. Pomiędzy pakietami występują przestrzenie między pakietowe, które 
w minerałach pierwotnych są stosunkowo wąskie i nie przekraczają szerokości 0,7 
– 1,0 nm. Warstwy czworościanów Si i ośmiościanów Al wykazują ładunek ujem-
ny, co wynika głównie z izomorficznego podstawiania kationów Si4+ przez kationy 
Al3+, w warstwach krzemowo-tlenowych i kationów Al3+ przez kationy Fe2+ i Mg2+,  
w warstwach glinowo-tlenowych-worotlenowych. Ujemne ładunki przestrzeni mie-
dzy pakietowych są zobojętniane głównie przez nie uwodnione kationy potasu K+ 
o średnicy 0,133 nm. Kationy te utrzymywane są dużymi siłami i praktycznie nie 
ulegają procesom wymiany kationowej. Do przestrzeni między pakietowych w kao-
linicie i muskowicie nie wnikają również cząsteczki wody i dlatego minerały te nie 
wykazują zdolności do pęcznienia. 
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Rys. 15. Jednostka strukturalna minerału glinokrzemianowego (ilastego) 
 typu 2:1 (muskowit)

Fig. 15. Structural unit of the two-layers aluminiumsilicate (muscovite)

Pierwotne minerały glinokrzemianowe ulegają stopniowym procesom wietrze-
nia poprzez różne etapy pośrednie, tak zwanych minerałów wtórnych, aż do koń-
cowego rozpadu na związki jonowe i koloidalne przechodzące do roztworu gle-
bowego. Związki te mogą ulegać ponownym procesom syntezy tworząc również 
wtórne minerały glinokrzemianowe (ilaste) jak illit, montmorylonit, wermikulit  
i inne. Powstające w procesie wietrzenia, lub syntezy, wtórne minerały glinokrzemia-
nowe (ilaste) ulegają stopniowemu zubożeniu ze strukturalnego potasu ale uzyskują 
większą powierzchnię czynną i większą zdolność wymiany kationów, w tym kationu 
potasowego (Rys. 16). Końcowe produkty wietrzenia minerałów pierwotnych mogą 
również ulegać przekształceniom w bezpostaciowe formy tlenków i wodorotlenków 
Si, Fe, Al i Mn. Do najbardziej znanych związków tego typu należą kwarc (Si), gib-
syt (Al.), getyt (Fe) i manganit (Mn).
   

  Rys. 16. Uproszczony przebieg wietrzenia pierwotnych glinokrzemianów, na przykładzie 
muskowitu [wg. Schroedera 1984 uzupełnione] * CEC kationowa pojemność wymienna 
Fig. 16. Simplified course of weathering the primary aluminiumsilicates exemplified by 

muscovite [acc. do Schroeder 1984, modified] * CEC  cation exchange capacity 
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Na rysunku 16, w dolnym wierszu zamieszczono dane dotyczące kationowej 
pojemności wymiennej minerałów ilastych typu 2:1 w stosunku do kationów. Dla 
porównania pojemność sorpcyjna minerałów typu 1:1 wynosi 1-5 cmol(+) kg-1,  
a pojemność sorpcyjna tlenków i wodorotlenków Fe, Al i Mn 2 – 4 cmol(+) kg-1. 
Największą pojemność sorpcyjną w stosunku do kationów mają związki próchni-
cowe (200 cmol(+) kg-1). Proces wietrzenia pierwotnych minerałów glinokrzemia-
nowych jest nieodwracalny. Minerały te ulegają jednak ciągłemu powstawaniu  
w wyniku wietrzenia skał magmowych i metamorficznych, z których (łącznie ze 
skałami osadowymi) powstają gleby. Schroeder [1984] podaje następującą definicję 
gleby: „gleba jest produktem przekształceń nieorganicznych i organicznych substan-
cji w zewnętrznej warstwie litosfery, pod wpływem czynników środowiska działają-
cych przez bardzo długi czas„ (koniec cytatu).

Potas niewymienny występuje w przestrzeniach między pakietowych wtór-
nych minerałów ilastych, w których jony K+ zobojętniają ujemne ładunki powstające  
w wyniku substytucji Si4+ przez Al3+ w warstwach krzemowych i Al3+ przez Mg2+  
w warstwie glinowej. Część tych jonów jest nie uwodniona, podobnie jak w minera-
łach pierwotnych i wiąże pakiety dużymi siłami, ale część występuje w formie uwod-
nionej i łatwiej ulega procesom wymiany. Ujemny ładunek warstwy czworościanów 
Si jest większy od ujemnego ładunku warstwy ośmiościanów Al, gdyż w tej ostatniej 
zachodzi również częściowo substytucja kationów o niższej wartościowości przez 
kationy o wartościowości wyższej, co tworzy ładunek dodatni. W wyniku złożonych 
oddziaływań pomiędzy jonami i warstwami jonów w pakietach, przestrzenie między 
pakietowe w minerałach ilastych mogą się poszerzać (pęcznienie minerału) lub zwę-
żać (kurczenie minerału). Zdolność pęcznienia rośnie w kierunku: illit < uwodniony 
illit < wermikulit < montmorylonit. W tym samym kierunku rośnie udział wymien-
nych w stosunku do niewymiennych jonów potasu. Przestrzeń między pakietowa  
w vermikulicie wynosi ok. 1,3 nm, a w montmorylonicie nawet powyżej 1,4 nm 
i jest znacznie szersza od przestrzeni w pierwotnych minerałach glinokrzemiano-
wych. Gdy pakiety minerałów na skutek odwodnienia ulegają kurczeniu, wówczas 
znajdujące się w nich kationy potasu K+ i posiadające podobną średnicę kationy 
NH4

+ ulegają unieruchomieniu do postaci niewymiennej. W tym miejscu należy pod-
kreślić, że granica pomiędzy strukturalną i niewymienną formą potasu jest płynna, 
podobnie zresztą jak granica pomiędzy formą niewymienną i wymienną. 

Potas wymienny występuje jako uwodniony kation na powierzchniach ze-
wnętrznych i krawędziach wtórnych minerałów ilastych oraz na powierzchniach 
tlenków i wodorotlenków żelaza i glinu oraz cząsteczek glebowej substancji orga-
nicznej. Jon potasu jest tutaj wiązany znacznie mniejszymi siłami niż potas niewy-
mienny i może ulegać podstawianiu przez inne kationy znajdujące się w roztworze 
glebowym (Rys 17 ). 
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Rys. 17. Pozycje zajmowane przez jony potasu w jednostce strukturalnej uwodnionego illitu 
[Mengel i Kirkby 1982], p – powierzchniowe, e – krawędziowe, i – między pakietowe 

Fig. 17. Positions of potassium ions in the structural unit of weathered illite  
[acc. to Mengel and Kirkby 1982, p.]

W pozycjach i jony potasu są adsorbowane niewymiennie, łącząc siłami elek-
trostatycznymi sąsiednie pakiety minerału ilastego typu 2:1. Ruchliwość tych jonów 
jest dodatkowo ograniczona przez „mostki” wodorotlenków glinu i żelaza wystę-
pujące w przestrzeniach międzypakietowych oraz przez jony wapnia o większej niż 
jony potasu średnicy adsorbowane w tych przestrzeniach, poszerzonych na skutek 
pęcznienia. Kationy potasu w pozycjach p (na powierzchniach zewnętrznych mine-
rałów ilastych) i pozycjach e (na krawędziach minerałów) są adsorbowane wymien-
nie i wiązane znacznie mniejszymi siłami. O sile wiązania jonu świadczy wartość 
stałej równowagi wymiany jonu K+ na jon Ca2+, zwana często współczynnikiem 
Gapona KG. Do tego współczynnika powrócono w dalszej części tego rozdziału.  
W tym miejscu wystarczy stwierdzić, że wyższa wartość tego współczynnika świadczy  
o większej sile wiązania jonu K+. Mengel i Kirkby [1982] podają wartości tego 
współczynnika jako 2,21 (mmol dm-3)-1/2 w pozycji p, 102 (mmol dm-3)-1/2 w pozycji 
e i jako dążąca do nieskończoności w pozycji i. Potas wymienny znajduje się w sta-
nie bardzo szybko ustalającej się równowagi z potasem w roztworze glebowym. 

Potas w roztworze glebowym występuje wyłącznie w formie uwodnionych, 
jednowartościowych kationów K+ o liczbie hydratacyjnej 10,5. Stosunek promie-
nia bezwodnego i uwodnionego jonu potasowego (0,57) jest znacznie większy od 



36
Mariusz Fotyma

analogicznego stosunku dla innych kationów (np. dla kationu Na+ 0,34) i dlatego 
kation potasowy jest silnie przyciągany do ujemnie naładowanych cząstek koloidów 
glebowych. Kation potasu nie tworzy wiązań podwójnych czy kompleksowych (li-
gandowych) z cząsteczkami związków nieorganicznych i organicznych. Ponad 99% 
potasu w roztworze glebowym występuje jako wolny kation K+ i dlatego chemizm 
tego pierwiastka jest stosunkowo prosty. Stężenie potasu w roztworze glebowym 
jest niewielkie i pozostaje w granicach 0,1-1,0 mmol K+ dm-3, to znaczy do 40 mg 
Kdm-3. W reprezentatywnej populacji 136 próbek gleb w Polsce średnie stężenie po-
tasu wynosiło 30 mg K+dm-3, a w 80% tych próbek stężenie potasu nie przekraczało  
50 mg K+dm-3 [Łabetowicz 1995]. W przeliczeniu na wierzchnią 30 cm warstwę gle-
by zawartość potasu w roztworze glebowym pozostaje w granicach 5- 25 kg K ha-1. 

Rys. 18. Podwójna warstwa elektryczna na powierzchni minerału ilastego
 [Loon van,Duffy 2008, str. 362]

Fig. 18. Electric double-layer on the surface of aluminiumsilicate 
[acc. to Loon van, Duffy 2008, p. 362]
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Stężenie potasu w roztworze glebowym, zwłaszcza gleb uprawnych jest bar-
dzo zmienne. Nieodwracalne ubytki potasu z roztworu glebowego zachodzą w wy-
niku pobierania tego pierwiastka przez rośliny i wymywania kationu potasowego  
z profilu glebowego. W dłuższych okresach i bez ingerencji rolnika równowaga 
potasu ustala się jednak w wyniku procesów wymiany jonowej pomiędzy potasem  
w roztworze glebowym i potasem wymiennym w minerałach ilastych. Minerały ila-
ste wykazują wypadkowy ładunek ujemny i przyciągają kationy z roztworu glebo-
wego. Ujemnie naładowana powierzchnia minerału wraz z otaczającą ją „chmurą„ 
jonów tworzą tak zwaną podwójną warstwę elektryczną (electricr double layer).  
W miarę oddalania od tej powierzchni w chmurze jonów maleje udział kationów na 
rzecz anionów i w pewnej odległości następuje wyrównanie ujemnego i dodatniego 
potencjału roztworu glebowego (Rys. 18). Największa gęstość kationów występuje 
w pobliżu powierzchni minerału i te kationy są określane jako adsorbowane.

Pomiędzy kationami zaadsorbowanymi na powierzchni minerału ilastego  
i kationami w chmurze otaczającej te powierzchnie następuje swobodna wymiana, 
zgodnie z zasadami dyfuzji. Wymiana ta ma charakter odwracalny i spełnia wyma-
gania stechiometrii, odniesione do ilości ładunków kationów (molc) podlegających 
wymianie. Oznacza to na przykład, że jeden kation wapnia Ca2+ jest wymieniany na 
dwa kationy potasu 2K+. Wymiana kationów jest ponadto selektywna, co wynika  
z prawa Coulomba [Sparks 2003, str. 189]. W obrębie kationów o tej samej wartoś-
ciowości większą selektywność wykazują kationy posiadające mniejszy promień: 
Rb+ >K+ >Na+ >Li+ i cieńszą otoczkę hydradatacyjną. W obrębie kationów o różnej 
wartościowości preferowane są kationy posiadające większy ładunek: Al3+ >Ca2+ 
>Mg2+ >K+ = NH4

+ >Na+. Uszeregowanie kationów według selektywności wymiany 
określane jest mianem szeregu liotropowego. Prawdopodobnie szeregi liotropowe 
są nieco odmienne dla różnych typów adsorbentów (minerały warstwowe, wodo-
rotlenki Fe i Al., substancje próchnicowe) [Tan 1993 str. 230]. W tych szeregach 
liotropowych potas wśród kationów jednowartościowych zajmuje jednak naczelne 
miejsce pod względem selektywności wymiany. Szybkość wymiany kationów za-
leży również od rodzaju minerałów ilastych i jest większa dla minerałów typu 1:1 
(np. kaolinit), w których kationy ulegają sorpcji na powierzchniach zewnętrznych, 
niż dla minerałów typu 2:1 (wermikulit, montmorylonit), w których sorpcja zacho-
dzi również w przestrzeniach między pakietowych. W badaniach stanu równowagi 
pomiędzy dwoma różnymi jonami, w różnych zakresach ich stężeń wykorzystuje 
się stałe równowagi zwane współczynnikami selektywności, których wartości są 
wyznaczane doświadczalnie. Najbardziej znany jest współczynnik selektywności 
Gapona KG  [Essington 2004, str. 418] opisany równaniami:
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KG= [K+
gleba] x (Na+

roztwór) / [Na+ gleba] x (K+
roztwór] dla jonów o tej samej wartościowości i

KG = [K+ gleba] x (Ca2+
roztwór)

1/2 / [Ca2+ gleba ]1/2 x (K+
roztwór) dla jonów o różnej wartościowości.

W równaniu Gapona stężenia pierwiastków w glebie wyrażane są w mol kg-1, a stę-
żenia w roztworze glebowym w mol dm-3.

W literaturze podawany jest cały szereg takich równań, opartych o prawa ki-
netyki lub prawo działania mas, opisujących proces wymiany kationów, jak prawo 
Kerra,Vanselova, Erikssona i inne [Sparks 2003, str. 190]. Wspólną cechą tych rów-
nań jest założenie, że stosunek iloczynów zawartości zaadsorbowanych kationów 
do iloczynów stężeń kationów w roztworze glebowym jest stały. Zgodnie z tym 
założeniem równanie Gapona można przekształcić do postaci:

(K+)/ (Ca2+)1,2 = 1/k x [Ka+]/[Ca2+]1/2

gdzie: (   ) kation w roztworze glebowym, [   ] kation zaadsorbowany. 

Z tak przekształconego równania wynika, że jeżeli zawartość zaadsorbowanych ka-
tionów jest stała, wówczas stosunek stężeń kationów w roztworze glebowym jest 
również stały. Jest to tak zwane prawo stosunku kationów (ratio law) znane jako 
prawo Schofielda. Dla przykładu, jeżeli stężenie potasu (K+) w wyniku zastosowania 
nawozów wzrośnie 5 razy, wówczas stężenie wapnia (Ca2+)1,2 musi wzrosnąć o 52, to 
znaczy 25 razy [za Tan 1993, str. 241].

Frakcje potasu (podejście metodyczno – analityczne) 

Podejście metodyczno-analityczne ma na celu oznaczenie frakcji potasu gle-
bowego, charakteryzowanych przyswajalnością zawartego w nich składnika dla ro-
ślin i możliwością ich wydzielenia analitycznego. Celowo użyto tu terminu frakcje,  
a nie formy, gdyż to drugie określenie dotyczy fizykochemicznie odrębnych połą-
czeń potasu. W praktyce badań agrochemicznych wyróżnia się cztery zasadnicze 
frakcje potasu (Rys. 19).

  

 Rys. 19. Frakcje potasu w glebie
Fig. 19. Potassium fractions in soil
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Frakcje potasu przedstawiono w postaci „upakowanego” schematu dla uwidocz-
nienia, że od strony analitycznej każda frakcja wyższego rzędu zawiera wszystkie 
frakcje niższego rzędu. 

Potas całkowity obejmuje całość tego składnika znajdującą się w danej glebie,  
a właściwie, z analitycznego punktu widzenia, w próbce gleby. Potas całkowity 
można oznaczyć metodą roztwarzania gleby kwasem fluorowodorowym z następu-
jącą ekstrakcją innymi mocnymi kwasami. Metoda ta jest uciążliwa i pracochłonna 
oraz mało przyjazna dla środowiska laboratoryjnego. Druga, coraz częściej stoso-
wana jest metoda fluorescencji rentgenowskiej, ale wymaga ona posiadania dro-
giego instrumentarium. W badaniach agrochemicznych oznacza się, często potas 
rozpuszczalny w wodzie królewskiej, mieszaninie stężonych kwasów azotowego  
i siarkowego, traktując go jako potas całkowity [ISO 11466]. W rzeczywistości me-
todą tąekstrahuje się tylko pewną część (na ogół poniżej 20%) potasu całkowitego, 
gdyż nie uzyskuje się tutaj pełnej dezintegracji materiału glebowego. Udział tak 
oznaczonego potasu w potasie całkowitym jest ponadto uzależniony od zawartości 
w glebie innych pokazanych na Rys.19, frakcji składnika. W dalszym ciągu pracy 
wyróżniano dlatego pojęcia potasu całkowitego i potasu nominalnie całkowitego. 

Potas nie przyswajalny stanowi 90–98% potasu całkowitego i w praktyce ba-
dań agrochemicznych jest z nim utożsamiany. Od strony fizykochemicznej jest to 
potas zawarty w siatkach krystalicznych pierwotnych minerałów glinokrzemiano-
wych. Może on przechodzić w formy przyswajalne dla roślin tylko w wyniku dłu-
gotrwałych procesów wietrzenia skał i minerałów glebowych. Zawartość tej frakcji 
potasu oznaczana jest pośrednio poprzez odjęcie od potasu całkowitego, potasu trud-
no przyswajalnego i przyswajalnego. 

Potas trudno przyswajalny stanowi 1–10% potasu całkowitego i od strony 
fizykochemicznej jest to potas zaadsorbowany nie wymiennie w przestrzeniach 
między pakietowych glebowych minerałów ilastych typu 2: 1. W postępowaniach 
analitycznych ta forma potasu oznaczana jest różnymi metodami, na ogół z zastoso-
waniem mocnych kwasów [Martin, Sparks 1985]. Do najczęściej stosowanych na-
leży metoda ekstrakcji gleby wrzącym roztworem kwasu azotowego. Do roztworów 
ekstrakcyjnych przechodzi również potas wymienny i potas z roztworu glebowego 
i chcąc uzyskać „czysty” potas nie wymienny trzeba oznaczyć i odjąć obydwie te 
frakcje. Potas nie wymienny staje się dostępny dla roślin w dłuższym okresie czasu, 
po wyczerpaniu rezerw potasu przyswajalnego. Proces częściowego przechodzenia 
potasu trudno przyswajalnego w potas przyswajalny jest złożony i zależy zarówno 
od właściwości gleby i stanu jej uwilgotnienia, jak i od oddziaływania korzeni ro-
ślin. 

Potas przyswajalny stanowi 1–2% procesu całkowitego i od strony fizykoche-
micznej obejmuje jony potasu w roztworze glebowym oraz potas zaadsorbowany 
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wymiennie na powierzchniach i brzegach minerałów ilastych, wodorotlenków żelaza 
i glinu oraz substancji próchnicowych. Potas przyswajalny oznaczany jest metodami 
statycznymi przez ekstrakcję gleby wodą lub słabymi roztworami kwasów i zasad 
zawierającymi kationy wodoru lub metali ulegających wymianie na jon potasowy. 
Metodą standardową, najbardziej uzasadnioną od strony fizykochemii potasu jest 
ekstrakcja gleby roztworem octanu amonu NH4OAc, którą (umownie) oznacza się 
„czysty” potas wymienny [DIN 19730]. W praktyce badań agrochemicznych stoso-
wane są jednak, z reguły tak zwane uniwersalne roztwory ekstrakcyjne pozwalające 
na jednoczesne oznaczenie przyswajalnych form innych, poza potasem składników 
mineralnych. Do najczęściej stosowanych należą roztwory mleczanu lub octanu 
wapnia (metoda Egnera-Riehma), wodorotlenku sodu (metoda Olsena), mieszani-
ny kwasu octowego, azotowego oraz azotanu i fluorku amonu (metoda Mehlicha) 
i wiele innych. Ilości potasu ekstrahowane tymi metodami są z reguły ściśle skore-
lowane z ilościami ekstrahowanymi standardową metodą z octanem amonu (potas 
wymienny), jakkolwiek mogą być od nich większe lub mniejsze. Stosowane są rów-
nież niekiedy słabe roztwory ekstrakcyjne, jak woda lub roztwór chlorku wapnia, 
do których przechodzą jony potasu z roztworu glebowego i niewielka ilość jonów 
zaadsorbowanych w kompleksie sorpcyjnym gleby. Ilości ekstrahowanego potasu 
nie są odnoszone bezpośrednio do potrzeb pokarmowych roślin w stosunku do tego 
składnika. Wyznacza się natomiast zależności regresyjne pomiędzy ilością potasu 
przyswajalnego i wskaźnikami roślinnymi. Tak skalibrowana metoda stanowi test 
potasu przyswajalnego. Przy kalibracji testu uwzględnia się inne, poza ilością eks-
trahowanego potasu czynniki wpływające na jego przyswajalność dla roślin. Czyn-
nikiem takim jest z reguły skład granulometryczny gleby, ściślej zawartość cząstek 
ilastych. W poszczególnych krajach stosuje się różne testy potasu przyswajalnego, 
które podlegają procesowi normalizacji i stają się testami obowiązującymi. Zmiana 
historycznie ugruntowanego testu na inny „lepszy” test jest trudna i musi być uza-
sadniona zarówno od strony metodycznej jak i ekonomicznej. 

Obok metod statycznych, korelowanych ze wskaźnikami roślinnymi, istnieją 
metody dynamiczne, zasadzające się na koncepcji „naśladowania” procesu pobie-
rania potasu przez korzenie roślin. Do metod tych należą, krzywe sorpcji/desorp-
cji potasu (metoda Q/I ), stosowanie wymieniaczy jonowych lub desorpcja potasu  
w polu elektrycznym o zmiennym natężeniu (EUF – Elektro Ultra Filtracja). We-
dług Becketta [1964] rośliny pobierają potas z roztworu glebowego i dostępność 
tego składnika dla korzeni zależy nie od stężenia (aktywności) samego jonu K+, ale 
od równoważnikowego stosunku aktywności jonu K+ do stosunku pierwiastka kwa-
dratowego z sumy stężeń jonów Ca2+ i Mg2+ określanego jako ARK (activity ratio) : 

ARK = aK/(aCa + aMg)
1/2

gdzie: a - oznacza aktywność (lub w uproszczeniu stężenie) danego jonu w roztwo-
rze glebowym. 
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W metodzie Q/I (quantity/intensity) wyznacza się zależność pomiędzy zmianą 
wartości dARK w roztworze glebowym, wyrażoną w (mol dm-3)1/2 i odpowiadają-
cą jej zmianą zawartości wymiennego potasu w stałej fazie gleby dK+, wyrażoną  
w cmol kg-1. W postępowaniu analitycznym wytrząsa się próbki gleby z roztworem 
0,002 CaCl2 mol dm-3, do którego dodawane są wzrastające ilości chlorku potasu. Po 
ustaleniu równowagi oznacza się w roztworze stężenia jonów K+, Ca2+ i Mg2+ i wyli-
cza wartość dARK (I Intensity). Z różnicy stężeń potasu przed i po ekstrakcji wylicza 
się wartość dK+ (Q quantity), która może być ujemna, co oznacza adsorpcję potasu 
przez stałą fazę gleby lub dodatnia, co oznacza desorpcję potasu z tej fazy. Wykres 
tej zależności jest krzywą Q/I (Rys. 20). 

Rys. 20. Krzywa Q/I dla potasu [Black 1992, str. 320]
Fig. 20. The Q/I plot for soil potassium [acc. to Black 1992, p. 320]

Linie przerywane na rysunku oznaczają stan równowagi, to znaczy taki stosu-
nek aktywności jonów potasu do sumy jonów wapnia i magnezu (0ARK

e), przy któ-
rym ilość zaadsorbowanego przez stałą fazę gleby potasu nie ulega zmianie (dK0). 
Do punktu przecięcia linii przerywanych krzywa Q/I ma kształt wklęsły, a powyżej 
tego punktu przebiega liniowo. Współczynnik kierunkowy regresji w obszarze li-
niowego przebiegu krzywej Q/I odpowiada pojemności buforowej gleby w stosun-
ku do potasu PBC (potential buffer capacity). Ekstrapolując liniową część krzywej 
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Q/I do przecięcia z osią rzędnych uzyskuje się wartość dK0 stanowiącą potas łatwo 
wymienny, albo ruchomy. Przebieg krzywej Q/I jest odmienny dla różnych gleb  
i zależy od zawartości części ilastych, odczynu gleby i jej składu mineralogicznego. 
W szczególności im cięższa gleba tym bardziej stromy przebieg ma liniowa część 
krzywej Q/I, to znaczy gleba ta ma większą pojemność buforową w stosunku do 
potasu. Koncepcja krzywej Q/I zaproponowana po raz pierwszy jeszcze w latach 
40tych ubiegłego wieku przez Schofielda ma teoretyczne ugruntowanie w prawie 
stosunków (ratio law) i była szeroko stosowana w badaniach naukowych nad po-
tasem glebowym. Koncepcja ta nie znalazła jednak zastosowania w praktyce badań 
agrochemicznych gleb z uwagi na pracochłonne wyznaczanie parametrów krzywej 
buforowej [Sparks,Huang 1985]. W dalszej części pracy zaproponowano uproszczo-
ną metodę wyznaczania krzywej Q/I, jako stosunku ilości potasu przyswajalnego do 
potasu rozpuszczalnego w wodzie [Fotyma 2012].

Metoda elektroultrafiltracji EUF została opisana przez Nemetha [1979] i dzięki 
skonstruowaniu i skomercjalizowaniu specjalnego aparatu była szeroko stosowa-
na w badaniach nad potasem, a także w doradztwie nawozowym dotyczącym tego 
składnika. Metoda ta stanowi modyfikację elektrodializy i polega na poddaniu prób-
ki gleby zawieszonej w wodzie działaniu pola elektrycznego o wrastającym natęże-
niu, od 50 do 400 V i przy wzrastającej temperaturze zawiesiny. Kationy i aniony 
przemieszczają się przez błony półprzepuszczalne do anody i katody i są oznaczane 
analitycznie. W miarę wzrostu natężenia prądu i temperatury, przemieszczaniu ule-
gają jony potasu wiązane coraz większymi siłami w glebie. W kolejności będzie to 
forma potasu z roztworu glebowego, forma wymienna i forma nie wymienna [Black 
1922, str. 337]. Metoda EUF wymaga kalibracji w stosunku do wskaźników roślin-
nych a sam aparat i zużywające się elementy (membrany) są drogie. Na szerszą ska-
lę metoda ta znalazła zastosowanie w doradztwie nawozowym dotyczącym buraka 
cukrowego, na Węgrzech. 

Dostępność potasu dla roślin 

Pojęcia potas przyswajalny i potas dostępny dla roślin nie są tożsame, jakkol-
wiek często używa się ich zamiennie. Pierwsze z tych pojęć ma charakter statyczny 
i dotyczy związku pomiędzy zawartością potasu w glebie i zawartością w roślinie. 
Już wcześniej wspomniano, że zawartości potasu przyswajalnego (w rozumieniu 
jego frakcji analitycznej) nie można bezpośrednio odnosić do potrzeb pokarmowych 
roślin w stosunku do tego składnika. Pojecie potas dostępny ma natomiast charakter 
dynamiczny i obejmuje procesy w wyniku, których roślina może pobrać niezbędną 
jej ilość tego składnika z gleby. Gleba stanowi układ wielofazowy, na który składają 
się faza stała, faza płynna i faza gazowa. Autor tego opracowania jest zwolennikiem 
wyróżnienia czwartej fazy to znaczy korzeni roślin uprawianych na określonej gle-
bie. Roślina, a ściślej jej korzenie pobierają potas wyłącznie z płynnej fazy gleby, to 
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znaczy z roztworu glebowego. W uproszczeniu, o dostępności potasu decyduje stę-
żenie kationu potasowego na granicy faz roztwór glebowy/powierzchnia korzenia, 
zdolność adsorpcji jonu potasowego przez korzeń i zapotrzebowanie całej rośliny na 
potas. W rzeczywistości lista czynników decydujących od dostępności składników 
mineralnych dla roślin jest znacznie dłuższa i przedstawiono ją za Fageria i in. [2011 
str 58] w tabeli (1).

Tabela.1. Lista czynników decydujących o dostępności składników mineralnych dla 
roślin [Fageria i in. 2011 str 58]

Table 1.  Factors deciding upon nutrients (potassium) availability for plants [acc. 
to Fageria et al. 2011, p. 58]

Procesy Wskaźniki Uwagi
Wzrost i różnicowanie 
korzenia 

Długość korzeni, 
rozmieszczenie korzeni  
w glebie, morfologia 
korzenia, włośniki 
korzeniowe

Pobieranie składnika przez 
korzeń

Stężenie składnika na 
powierzchni korzenia, 
kinetyka pobierania

Transport z masy gleby 
do korzenia (mass flow, 
diffusion)

Transpiracja, stężenie 
składnika w roztworze 
glebowym, gradient stężeń 
składnika

Mobilizacja składników 
przez korzenie (desorpcja)

Wydzielanie kationu H+, 
pH gleby, skład kationowy 
roztworu glebowego

Mobilizacja składników 
przez korzenie 
(rozpuszczanie, hydroliza) 

Wydzielanie substancji 
organicznych, chelatów, 
anionów organicznych, 
enzymów

Nie dotyczy w znaczącym 
stopniu dostępności potasu 

Mobilizacja składników 
przez organizmy ryzosfery 

Zasiedlanie korzeni przez 
grzyby, bakterie glebowe

Nie dotyczy w znaczącym 
stopniu dostępności potasu 

Jak wykazano wcześniej, pozornie wolna przestrzeń korzenia, apoplast, jest 
wypełniona roztworem glebowym, w którym stężenie potasu jest takie samo jak  
w roztworze otaczającym korzeń. Zgodnie z równowagą Donana zachodzi tu wy-
miana innych kationów, w tym kationu wodorowego na kation potasu. Jest to tak 
zwane przechwytywanie (interception) kationów potasu, które odgrywa jednak nie-
znaczącą rolę w pobieraniu tego składnika przez rośliny. Wynika to z bardzo małe-
go aktualnego stężenia kationów potasu w roztworze glebowym. Analizując próbki 
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155 gleb z terenu USA Reisenauer [za Epstein i Bloom 2005: str. 35] stwierdził, że  
w połowie z nich stężenie potasu w roztworze glebowym nie przekraczało 50 mg 
K dm-3 to znaczy 1,28 mmol K. Podobne wyniki uzyskał Łabętowicz [1995 str. 46] 
analizując 136 próbek gleb polskich. W ponad 80% tych próbek stężenie potasu 
nie przekraczało wartości 50 mg K dm-3 roztworu glebowego, a wartość średnia 
wynosiła około 30 mg K dm-3 ze współczynnikiem zmienności niemal 70%. Ilość 
potasu pobranego przez roślinę na drodze przechwytywania jest proporcjonalna do 
objętości gleby przerośniętej przez korzenie. Na ogół korzenie roślin jednorocznych 
zajmują około 1% całkowitej objętości gleby. W ten sposób rośliny mogą zatem po-
brać od poniżej 1% do kilku procent potrzebnej im ilości potasu. 

Przemieszczanie potasu do korzenia z bardziej odległych warstw gleby zacho-
dzi w wyniku ruchu z wodą (mass-flow) i procesu dyfuzji. W wyniku pierwszego  
z tych procesów rośliny są zaopatrywane w około 20%, a w wyniku drugiego  
w około 80% potrzebnych im ilości tego składnika [Barber 1995]. Ruch z wodą po-
lega na tym, że potas przemieszcza się od korzenia do nadziemnych części rośliny 
wraz z prądem transpiracyjnym wody. Ilość przemieszczonego potasu zależy od ilo-
ści pobieranej przez korzeń wody oraz od stężenia tego składnika w roztworze gle-
bowym. Przyjmując, że na wyprodukowanie 1 kg suchej masy roślina zużywa 100 
dm3 wody, a stężenie potasu w roztworze glebowym wynosi 30 mg K·dm-3 wówczas, 
na zasadzie ruchu z wodą roślina może pobrać 3 g K na 1 kg suchej masy. Oznacza 
to udział 0,3% K w suchej masie, a więc znacznie poniżej wartości przyjmowanej za 
krytyczną dla większości roślin. 

Procesem znacznie wydajniejszym w przemieszczaniu wody do korzenia jest 
dyfuzja. Dyfuzja jonów w wodzie zachodzi zgodnie z pierwszym prawem Ficka: 

F= -Dw (dc/dx)

gdzie: F – przepływ (flux) potasu (mol·m-2·sek-1), Dw – współczynnik dyfuzji w wo-
dzie =2·10-9 m2·sek-1, dc/dx – gradient stężenia pomiędzy powierzchnią korzenia i 
roztworem glebowym. 

Z uwagi na to, że gleba nie stanowi jednolitego systemu porów wypełnionych 
wodą i wykazuje określoną pojemność buforową w stosunku do potasu, współczyn-
nik dyfuzji kationów potasu w glebie Dgl ma znacznie mniejszą wartość, niż współ-
czynnik w wodzie i wynosi 10-6 do 10-8 m2·sek-1 [Fageria i in. 2011, str. 60]. Zależ-
ność pomiędzy wartościami Dgl i Dw można opisać wzorem 

Dgl = Dw·vv ·f·bc

gdzie: vv – wilgotność objętościowa gleby (m3·m-3) f – współczynnik zależny od 
drożności porów glebowych (tortuosity factor), bc – pojemność buforowa gleby  
w stosunku do potasu. 
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Znając wartość Dgl można obliczyć odległość punktu w glebie dX, od którego 
przemieści się jon potasu do korzenia rośliny w określonym czasie t. Odległość ta 
wyznacza strefę wyczerpania gleby z potasu przez korzeń rośliny w czasie t.

dX =  (2·Dgl·t)
1/2

Dla przykładu, jeżeli wartość Dgl dla potasu wynosi 5·10-11m2·s-1 wówczas strefa 
wyczerpania gleby z potasu przez korzeń rośliny w okresie 1 dnia obejmie 0,9 mm 
[Jungk A.O. 1991, str. 460]. Strefa wyczerpania gleby z azotanów, na skutek więk-
szej ich ruchliwości jest znacznie szersza i liczona jest w centymetrach, natomiast 
strefa wyczerpania z anionów fosforanowych na skutek bardzo silnej ich sorpcji  
w glebie jest znacznie węższa i liczona jest w ułamkach milimetra [Hinsinger, 2004]. 
Oczywiście w miarę wydłużania czasu t strefa wyczerpania gleby z potasu ulega 
poszerzeniu, ale należy pamiętać o tym, że strefy sąsiednich korzeni zaczynają się 
szybko nakładać. Zakładając, że korzenie roślin są rozmieszczone równomiernie  
w odległości 1 cm od siebie stopień wyczerpania gleby z potasu S, w okresie 1 dnia 
wyniesie:

S = dx/0,5 r  · 10% = 0,9/0,5 · 10% = 18%

Oznacza to, że w przeciągu 1 dnia rośliny wyczerpią 18% ilości potasu znajdu-
jącego się w roztworze glebowym. W przeciągu 5-6 dni wyczerpanie potasu znaj-
dującego się w roztworze glebowym byłoby, zatem całkowite, ale roztwór jest stale 
uzupełniany z rezerw potasu wymiennego i nawet potasu trudno dostępnego dla ro-
ślin. Zagadnienia te omówiono w części pracy dotyczącej form potasu i ich przemian 
w glebie.

Rola korzenia, a właściwe całej rizosfery, na którą składają się właściwe ko-
rzenie, włośniki korzeniowe i strzępki grzybni mikorytycznej w pobieraniu potasu 
jest stosunkowo prosta i sprowadza się do wytwarzania gradientu stężeń dc/dx. Tak 
zwane wydzieliny korzeniowe i mikoryzowe odgrywają znaczną rolę w pobieraniu 
fosforu, poprzez obniżanie pH roztworu glebowego i tworzenie połączeń komplek-
sowych z jonami wiążącymi jony fosforanowe. W przypadku potasu procesy te nie 
mają natomiast praktycznego znaczenia. Należy jednak podkreślić, że gradient stę-
żeń potasu jest szczególnie wysoki i stężenie jonu potasowego w rizosferze może być  
o kilka rzędów niższe w porównaniu z główną masą roztworu glebowego. Zmienia 
to w sposób zasadniczy równowagę procesów sorpcji/desorpcji potasu wymiennego 
i wiązania/uwalniania potasu trudno dostępnego dla roślin. 
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Potas w glebach Polski

Metodyka 

Gleby w Polsce są przeważnie pochodzenia polodowcowego i odznaczają się 
małą zawartością cząstek ilastych i próchnicy, dużą zmiennością składu granulome-
trycznego nawet w obrębie małych powierzchni i kwaśnym w większości odczy-
nem. Czynniki te decydują o specyfice form i frakcji oraz procesów przemian potasu 
glebowego [Fotyma i in. w druku]. Przedmiotem dalszej części pracy są wyniki 
badań nad potasem w glebach Polski zrealizowane w ramach trzech projektów ba-
dawczych finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w latach 2002–2012. Pierwszy projekt, acronym NAWKAL zrealizowano w latach 
2002–2005, drugi, acronym KALPOL w latach 2006–2008 i trzeci, acronym KALI-
FERT w latach 2009–2012. 

Tabela 2. Frakcje potasu i metody ich oznaczania w analizowanych glebach 
Table 2. Fraction of potassium and methods of their estimation 

Frakcje potasu Metody oznaczania Uwagi i używane skróty

Potas przyswajalny 

Ekstrakcja wodą przy stosunku 
gleba/woda jak 1:5 KH2O

Ekstrakcja 1mol∙dm-3 octanem 
amonu zbuforowanym do pH 7,0 Potas wymienny, Kwym

Ekstrakcja mleczanem wapnia 
zbuforowanym HCl do pH 3,5

KDL, oficjalna metoda 
w Polsce i na Łotwie 

Ekstrakcja octanem wapnia i 
mleczanem wapnia zbuforowanym 
kwasem octowym do pH 3,7

KCAL, oficjalna metoda 
w Austrii i Niemczech  

Mleczan amonu, zbuforowany 
kwasem octowym do pH 3,7

KAL, oficjalna metoda na 
Litwie, w Słowenii i na 

Węgrzech  
Metoda Mehlicha 3 
(CH3COOH,0,25NH4NO3, NH4F, 
HNO3, EDTA)

KMEH , oficjalna metoda 
w Estonii, Republice 
Czeskiej i w Słowacji 

Potas trudno 
przyswajalny 

Ekstrakcja wrzącym kwasem 
azotowym mol HNO3 dm-3  Krez

Potas nominalnie 
całkowity 

Ekstrakcja gorącym roztworem 
HCl i HNO3 (Aqua Regia) Knom

Potas całkowity Fluorescencja rentgenowska Ktot
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Uzyskane wyniki zgrupowano w kilku blokach tematycznych, nie zawsze po-
krywających się ściśle z projektami badawczymi. Generalnym celem badań było 
określenie zawartości frakcji potasu, wydzielanych analitycznie, w glebach Polski 
oraz wzajemnych relacji pomiędzy tymi frakcjami. Do niektórych badań włączono 
próbki gleb pochodzące z krajów ościennych, współpracujących w ramach grupy 
MOEL (Mttelosteuropaische Lander) [Loch 2009]. Badane frakcje potasu i meto-
dy ich oznaczania przedstawiono w tabeli (Tab. 2). We wszystkich próbkach gleby 
oznaczano również pH w KCl, sumę zasad wymiennych i skład granulometryczny 
metodą polową, lub metodami laboratoryjnymi (dyfraktometryczną i sedymenta-
cyjną). Metoda polowa zwana często analizą „palcową” ma charakter subiektywny  
i opiera się na wiedzy i doświadczeniu próbobiorcy dokonującego tej analizy w mo-
mencie pobierania próbki. Stosując tą metodę wyróżnia się praktycznie jedynie ka-
tegorie agronomiczne gleby, gleby bardzo lekkie, lekkie, średnie i ciężkie. 

Zawartość frakcji potasu w glebach wytworzonych z glin (projekt NAWKAL)

W latach 2003 i 2004 pracownicy OSChR w Lublinie pobrali 700 reprezenta-
tywnych próbek gleb na Wyżynie Lubelskiej w celu oznaczenia zawartości frakcji 
potasu. Próbki pobierano z warstwy ornej (0-25 cm) i podglebia (25-50 cm) i po 
standardowym przygotowaniu oznaczono w nich zawartość potasu przyswajalne-
go (trzema metodami), zawartość potasu trudno przyswajalnego i zawartość pota-
su nominalnie całkowitego [Fotyma i in. 2006, Fotyma 2007]. Potas przyswajalny 
oznaczano metodą ekstrakcji wodnej KH2O, metodą ekstrakcji octanem amonu jako 
potas wymienny Kex i jako potas w wyciągu mleczanowym KDL (Tab 2). Zawartości 
potasu przyswajalnego, oznaczone metodami Kwym i KDL były silnie skorelowane,  
a ich zależność miała charakter liniowy zgodnie ze wzorem:

KDL = 1,1041*Kex – 14,6529, 
błąd stnd. współczynnika regresji 0,01, błąd stnd. wyrazu wolnego 1,91, R= 0,94.

Rozkład różnic zawartości pomiędzy obydwu frakcjami potasu nie miał wprawdzie 
charakteru normalnego, ale 94% różnic mieściło się w wąskim stosunkowo prze-
dziale +/- 100 mg K kg-1 gleby (Rys. 21). W związku z tym w dalszych rozważaniach 
ograniczono się do zawartości potasu wymiennego Kwym  jako frakcji odpowiadają-
cej wyróżnionej pod względem fizykochemicznym formie tego składnika.
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Rys. 21. Rozkład różnic zawartości KDL – Kwym

Fig. 21. Distribution of differences KDL - Kwym

Zawartość wszystkich frakcji potasu, z wyjątkiem potasu rozpuszczalnego  
w wodzie KH2O była znacznie zróżnicowana zależnie od kategorii agronomicznej 
gleby (Tab.3). Zawartość ta systematycznie wzrastała w kierunku od gleb bardzo 
lekkich do gleb ciężkich. Należy jednak podkreślić, że liczba próbek gleb zalicza-
nych do kategorii bardzo lekkich była niewielka i dane dla tej kategorii są mało 
reprezentatywne. Zawartość potasu rozpuszczalnego w wodzie – najbardziej labilnej 
frakcji potasu przyswajalnego dla roślin, była praktycznie nie zależna od kategorii 
agronomicznej gleby. Warstwa orna gleby (0-25 cm) w stosunku do podglebia (25-
50 cm) okazała się bardziej zasobna we wszystkie badane frakcje potasu, zwłasz-
cza frakcje łatwiej dostępne dla roślin. W podglebiu znajdowano przeciętnie 87% 
potasu nominalnie całkowitego, 66% potasu trudno przyswajalnego, 60% potasu 
wymiennego i 56% potasu rozpuszczalnego w wodzie, przyjmując za 100% ich za-
wartości w ornej warstwie gleby. Prawidłowość ta wskazuje na akumulację potasu, 
pochodzącego głównie z nawozów w wierzchniej warstwie gleby i stawia pod zna-
kiem zapytania celowość analizowania zawartości przyswajalnych form składnika  
w głębszych jej warstwach. 
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Tabela 3. Zawartość frakcji potasu zależnie od kategorii agronomicznej gleby  
mg K kg-1gleby  

Table 3.  The content of potassium fraction depending on soil category in mg K kg-1 
soil

Frakcja 
potasu

Kategoria 
agronomiczna

Liczba 
próbek

Warstwa gleby
0–25 cm Liczba 

próbek

Warstwa gleby  
25–50 cm 

średnia mediana średnia mediana

Nominalnie 
całkowity Knom

bardzo 
lekkie 32 321 283 31 234 226

lekkie 177 563 523 173 503 440

średnie 253 1114 872 218 976 789

ciężkie 238 2443 2372 278 2227 2256

Trudno 
przyswajalny
Kres

bardzo 
lekkie 32 158 156 31 103 97

lekkie 177 266 254 173 216 195

średnie 253 404 382 218 311 204

ciężkie 238 685 655 278 511 470

Wymienny
Kex

bardzo 
lekkie 32 63,5 59,1 31 34,1 31,1

lekkie 177 103 91,3 173 71,1 56,0

średnie 253 141 112 218 94,4 72,6

ciężkie 238 215 166 278 151 104

Rozpuszczalny  
w wodzie
KH2O

bardzo 
lekkie 32 19,5 17,0 31 11,3 8,87

lekkie 177 27,8 24,3 173 19,0 14,9

średnie 253 30,1 22,0 218 21,6 13,8

ciężkie 238 30,6 21,6 278 20,1 10,1

Zawartości wszystkich frakcji potasu są ze sobą dosyć ściśle skorelowane. Naj-
ściślejsze okazały się korelacje pomiędzy zawartością potasu nominalnie całkowite-
go Knom i potasu trudno przyswajalnego Kres (R= 0,85) i pomiędzy obydwoma frak-
cjami potasu przyswajalnego (Kex i KH2O, R=0,77). W stosunku do zawartości potasu 
nominalnie całkowitego, przyjętej za 100, przeciętny dla wszystkich kategorii gleb 
udział potasu trudno przyswajalnego wynosił 35,8%, potasu wymiennego 11,8%,  
a udział potasu rozpuszczalnego w wodzie zaledwie 2,76%. Udziały wszystkich 
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frakcji potasu w potasie nominalnie całkowitym były jednak uzależnione od katego-
rii agronomicznej gleby i malały w miarę przechodzenia od gleb bardzo lekkich do 
gleb ciężkich (Rys. 22). Podsumowując można stwierdzić, że zawartość potasu no-
minalnie całkowitego wprawdzie rośnie w miarę wzrostu ciężkości gleby, ale udział 
w tym potasie, przyswajalnych dla roślin frakcji składnika maleje w tym samym 
kierunku. 

Rys. 22. Względny udział frakcji potasu przyswajalnego (Kex i KH2O) oraz trudno 
przyswajalnego (Krez) w potasie nominalnie ogólnym Knom w %, 

zależnie od kategorii agronomicznej gleby. 
Fig. 22. The share of available potassium (KH2O and Kwym) and the slowly available 

potassium (Krez) in the content of nominal total potassium (Knom) 
depending on soil category

Zawartość frakcji potasu, wyrażona w mg K kg-1 gleby przeliczono na zasób 
potasu w warstwie gleby 0–50 cm (w kg K ha-1), obejmującej łącznie poziom orno 
próchniczny i podglebie. Przy przeliczaniu uwzględniono gęstość gleby, zróżnico-
waną zależnie od kategorii agronomicznej. Przeliczeń dokonano według klasyfikacji 
krzyżowej obejmującej kategorię agronomiczną gleby i zawartość potasu przyswa-
jalnego KDL oznaczoną w każdej jej próbce (Tab. 4). W ostatnim wierszu tabeli 4 
podano średnie plony roślin uzyskiwane w gospodarstwach, w których pobierano 
próbki gleby (na podstawie wywiadu z rolnikami) i pobranie potasu z tymi plonami, 
według standardowego pobrania potasu na jednostkę zbożową plonu.    
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Tabela 4. Zasób frakcji potasu w warstwie gleby 0–50 cm, zależnie od kategorii 
agronomicznej i klasy zasobności gleby w potas przyswajalny KDL, w kg 
K·ha-1 

Table 4. The amount of potassium fractions in the soils layer 0–50cm, depending 
on soil category and the class of available potassium content (KDL) in kg 
K·ha-1  

Zawartość 
KDL*

Gleby bardzo lekkie 
i lekkie** Gleby średnie** Gleby ciężkie** 

Knom Kres Kex KH2O Knom Kres Kex KH2O Knom Kres Kex KH2O

B. niska 2839 963 216 60 5463 1663 347 64 11808 2598 527 57

Niska 3231 1300 397 103 6888 2281 629 124 14783 3551 890 104

Średnia 3594 1728 640 176 8123 2851 944 217 15939 4083 1330 178

Wysoka 4659 2380 949 281 8457 3350 1266 327 19617 5576 1836 253

B. wysoka 5921 3161 1473 385 11427 4218 2027 458 22323 6913 3090 520

Przeciętnie 3355 1572 520 140 5882 2391 654 127 15042 3656 877 103

Plony i 
potrzeby 

pokarmowe 
roślin 

Liczba gospodarstw - 93
Plony jedn. 

zbożowe∙ha-1 -35,5
Pobranie potasu

 kg∙ha-1 -64

Liczba gospodarstw - 123
Plony jedn. 

zbożowe∙ha-1 -41,2
Pobranie potasu 

kg∙ha-1 -74

Liczba gospodarstw 
- 117

Plony jedn. 
zbożowe∙ha-1 -53,9

Pobranie potasu
 kg∙ha-1 -97

*według klasyfikacji gleb stosowanej przez OSChR w Polsce, **gstość gleb bardzo lekkich i lekkich 1,5 
g dm-3, średnich 1,42 g dm-3, ciężkich 1,3 g dm-3

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 4, nawet w glebach o średniej 
zasobności w potas zasób składnika w formie rozpuszczalnej w wodzie wystarcza 
na pokrycie potrzeb pokarmowych 2-3 plonów roślin, a zasób składnika w formie 
wymiennej na 10-14 plonów roślin. Na glebach o bardzo niskiej i niskiej zawartości 
potasu, które zajmują w kraju ponad 30% użytków rolnych, zasób potasu rozpusz-
czalnego w wodzie wystarcza zaledwie na około jednego rocznego plonu roślin, 
a zasób potasu wymiennego na 5–7 plonów roślin. Dane te dotyczą ponadto war-
stwy gleby o miąższości 50 cm, podczas gdy płycej korzeniące się rośliny korzystają 
głównie z zasobu potasu w jej warstwie orno próchnicznej. Zasoby potasu trudno 
przyswajalnego Krez, a tym bardziej potasu nominalnie całkowitego Knom są wpraw-
dzie znacznie większe, ale rośliny „zmuszone” do korzystania z nich reagują obni-
żeniem produktywności. 
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Wykorzystanie uproszczonej krzywej Q/I do kalibracji testu potasu przyswa-
jalnego, KDL (projekt KALPOL). 

Teorię krzywej buforowej określanej, jako krzywa Q/I (quantity/intensity) oraz 
metodę jej wyznaczania w badaniach fizykochemicznych omówiono w poprzed-
niej części pracy. W tym rozdziale, jako przybliżenie tej krzywej zaproponowa-
no stosunek pomiędzy zawartością w glebie potasu przyswajalnego, oznaczanego  
w wyciągu mleczanowym KDL i zawartością potasu ekstrahowanego wodą KH2O. Ba-
dania analityczne przeprowadzono na około 27 tysiącach próbek gleby pobranych 
w latach 2001–2004 przez OSChR dla celów doradztwa nawozowego. W próbkach 
tych oznaczono zawartość przyswajalnego potasu w wyciągu mleczanowym KDL, 
metodą oficjalnie przyjętą w Polsce oraz w wyciągu wodnym KH2O, przy stosunku 
gleba/woda jak 1/5 (Tab. 2). Uzyskane wyniki w postaci wartości średnich i median 
przedstawiono w tabeli (Tab. 5) [Fotyma 2010, Fotyma 2010 a].W dalszym ciągu 
opracowania posługiwano się medianą jako miarą wartości przeciętnej i rozkładem 
percentylowym jako miarą rozproszenia. Wynikało to z braku normalnego rozkła-
du danych. Z uwagi na dużą liczebność próbek uzyskane dane można traktować, 
jako próbę generalną dla gleb Polski, zaliczanych do kategorii gleb lekkich, średnich  
i ciężkich. Liczebność próbek w kategorii gleb bardzo lekkich była daleko niewy-
starczająca dla dokonania uogólnień i wyniki dla tej kategorii podano ze względów 
porządkowych. 

Tabela 5. Zawartość frakcji przyswajalnych potasu i ich stosunek, zależnie od kate-
gorii agronomicznej gleby

Table 5. The content of available potassium fraction and the ratio of both fractions, 
depending on soil category

Kategoria 
agrono- 
miczna

Liczba 
próbek

KDL mg K kg-1 
gleby

KH2O mg K kg-1 
gleby

Kcon mgK dm-3 
soil water* KDL/KH2O= Q/I

średnia mediana średnia mediana średnia mediana średnia mediana

b.lekkie 2104 79,8 74,7 24,9 22,5 309 274 3,31 3,18

lekkie 10476 111 108 30,8 28,5 265 246 3,79 3,65

średnie 10758 123 116 26,7 24,3 132 120 4,96 4,72

cieżkie 3610 137 125 27,9 25,4 84,2 76,7 5,39 5,25

całość 26948 117 110 28,3 26,0 - - 4,44 4,16
* stężenie potasu w wodzie glebowej (patrz tekst)

Podobnie jak w badaniach przedstawionych w poprzednim podrozdziale opra-
cowania, zawartość przyswajalnego potasu oznaczanego w wyciągu mleczanowym 
KDL wzrastała w kierunku od gleb bardzo lekkich do gleb ciężkich. Zawartość po-
tasu rozpuszczalnego w wodzie KH2O nie wykazywała natomiast żadnej regularnej 
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zależności od kategorii agronomicznej gleby. Stosunek zawartości obydwu wymie-
nionych frakcji potasu przyswajalnego KDL/KH2O traktowany jako przybliżona miara 
zdolności buforowej gleby Q/I ulegał systematycznemu zwiększaniu w miarę wzro-
stu ciężkości gleby. Zależność pomiędzy obydwu frakcjami potasu przyswajalnego 
najlepiej opisuje krzywa regresji mnożnikowej (multiplicative regression), której 
parametry różnią się dla kategorii agronomicznych gleby (Tab. 6).

Tabela 6.  Współczynniki równania mnożnikowego (KDL = a ∙ KH2O
b) opisującego za-

leżność pomiędzy zawartością potasu przyswajalnego i potasu rozpusz-
czalnego w wodzie 

Table 6.  The parameters of multiplicative regression (KDL=a ∙ KH2O), describing re-
lation between the content of available potassium and potassium soluble 
in water

Współczynnik 
coefficient

Współczynniki dla kategorii agronomicznej gleb 
coefficients for soil texture

b. lekkie
v. light

lekkie 
light

średnie 
medium 

ciężkie 
heavy

a 3,7502 5,3467 9,0245 11,1995

b 0,9442 0,8820 0,7925 0,7456

R2 77,2 74,8 72,1 62,1

Tak wyznaczone parametry równań wykorzystano w dalszych obliczeniach, nato-
miast w celu wizualizacji badanych zależności posłużono się nieco gorzej „dopaso-
wanym” modelem porównania linii regresji prostej (Tab. 7, Rys. 23). 

Tabela 7. Współczynniki modelu porównania linii regresji prostej
Table 7. Parameters of linear regression model comparison 

Współczynnik 
coefficient

Współczynniki dla kategorii agronomicznej gleby 
coefficients for soil texture 

b. lekkie
v. light

lekkie 
light

średnie 
medium 

ciężkie 
heavy

a 11,5788 25,2245 34,6905 42,1816

b 2,7386* 2,7972* 3,2964 3,4125

R2 66,4
*różnice pomiędzy glebami bardzo lekkimi i lekkimi sa nie istotne 
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Rys. 23. Zależność pomiędzy zawartością potasu rozpuszczalnego w wodzie i potasu 
 przyswajalnego oznaczonego metodą DL (model porównania prostych regresji) 

1 – gleby ciężkie, 2– gleby średnie, 3– gleby lekkie, 4 – gleby bardzo lekkie
Fig. 23. Relation between the content of potassium soluble in water KH2O and available 

potassium KDL described by linear regression model comparison: 
1. heavy soils, 2. medium soils, 3. lighjt soils, 4. very light soils 

Wartości współczynnika kierunkowego regresji prostej rosną w kierunku od 
gleb bardzo lekkich do gleb ciężkich (Tabela 7). Oznacza to wzrost buforowości 
gleby (Q/I) w tym kierunku. Dla utrzymania tej samej zawartości potasu w wodzie 
glebowej KH2O, zawartość potasu przyswajalnego KDL w całej masie gleby musi być, 
zatem większa w glebach ciężkich niż w glebach lekkich. Rośliny pobierają potas 
korzeniami wyłącznie z roztworu glebowego, który w podejściu metodyczno-ana-
litycznym jest oznaczany w wyciągu wodnym KH2O. Zawartość potasu ekstrahowa-
nego wodą KH2O można przeliczyć na jego stężenie w wodzie glebowej (roztworze 
glebowym) zakładając, że gleba jest nasycona wodą do określonej pojemności. Po-
jemność wodna gleby zależy od jej składu granulometrycznego, a w referowanych 
badaniach od kategorii agronomicznej. W tabeli 8 przedstawiono podstawowe właś-
ciwości fizyczne gleb zaliczonych do poszczególnych kategorii agronomicznych.
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Tabela 8.  Standardowe właściwości fizyczne gleb zaliczanych do poszczególnych 
kategorii agronomicznych

Table 8.  The standard values of soil physical parameters depending on soil cate-
gory

Kategoria 
agronomiczna

Ciężar 
objętościowy 
gleby kg∙dm-3

Pojemnośc wodna gleby PPW
Współczynnik  

Wp
*PPW v/v 

dm3∙dm-3
PPW v/w 
dm3∙kg-1

Bardzo lekkie 1,533 0,125 0,082 12,2

lekkie 1,500 0,174 0,116 8,62

średnie 1,433 0,291 0,203 4,93

ciężkie 1,300 0,433 0,331 3,02
*Wp współczyynik do przeliczenia zawartości potasu w wyciągu wodnym KH2O na stężenie potasu 
w roztworze glebowym (wodzie glebowej) (stężenie mg Kcon  dm-3 = zawartość mg KH2O kg-1 * Wp,  
Wp= 1 mg K/PPW v/w) 
 

Symulowane stężenia potasu w roztworze glebowym (wodzie glebowej) w gle-
bie nasyconej wodą do pełnej pojemności polowej PPW podano w tabeli 5. Tak 
wyliczone stężenia potasu maleją w kierunku od gleb bardzo lekkich do gleb cięż-
kich.Wynika to oczywiście z większej pojemności wodnej gleb ciężkich. W glebach  
o jednakowej zawartości wody symulowane stężenia potasu w roztworze glebowym 
są natomiast dosyć podobne dla poszczególnych kategorii agronomicznych. Z da-
nych zawartych w tabelach można łatwo wyliczyć, że jeżeli zawartość wody w gle-
bie wynosi 0,082 dm3 kg-1 gleby, wówczas symulowane stężenia potasu w roztworze 
glebowym wyniosą odpowiednio 274 mg K dm-3, 348 mg K dm-3, 296 mg K dm-3  
i 304 mg K dm-3. Jak wynika z poprzedniego podrozdziału zasób potasu oznaczone-
go w wyciągu wodnym (roztworze glebowym) jest bardzo niewielki i wystarcza na 
pokrycie potrzeb pokarmowych 2-3 plonów roślin. Roztwór ten musi być, zatem sta-
le uzupełniany z zasobu potasu przyswajalnego w stałej fazie gleby. Zdolność gleb 
do utrzymywanie określonego stężenia potasu w roztworze glebowym zależy od ich 
pojemności buforowej (Q/I) w stosunku do tego składnika. Zdolność buforowa gle-
by wzrasta w miarę zwiększania jej ciężkości i dlatego zasób potasu przyswajalnego 
w fazie stałej gleby KDL powinien być większy w glebach ciężkich niż w glebach 
lekkich. Znalazło to swój wyraz w obowiązujących obecnie w Polsce klasach zawar-
tości potasu przyswajalnego (Tab. 9). 
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Tabela 9.  Obowiązujące klasy zawartości potasu przyswajalnego KDL w glebach 
Polski

Table 9.  The classes of available KDL content officially accepted in Poland 

Kategria 
agronomiczna 

gleby

KDL mg∙kg-1 gleby w klasach zawartości potasu  
przyswajalnego  Mediana 

(zawartość 
krytyczna)bardzo 

niska niska średnia wysoka bardzo 
wysoka

Bardzo lekka < 21 22-62 63-104 105-145 > 146 83

Lekka < 41 42-83 84-124 125-166 >167 104

Średnia < 62 63-104 105-166 167-207 >208 135

Ciężka < 83 84-125 126-207 208-249 > 250 166

Przedstawione w tabeli 9 klasy zawartości przyswajalnego potasu zostały usta-
nowione przed ponad 20 laty przez rozszerzenie obowiązującego przedtem podziału 
trójklasowego. Na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2001–2004 w ra-
mach projektu KALPOL zaproponowano modyfikację tych liczb z zachowaniem 
podziału pięcioklasowego. Dokonując takiej modyfikacji założono, że zawartość 
potasu rozpuszczalnego w wodzie, jako frakcji bezpośrednio dostępnej dla roślin 
powinna być jednakowa w określonej klasie we wszystkich glebach zaliczonych 
do różnych kategorii agronomicznych. Jest to uzasadnione faktem, że przeciętna 
zawartość potasu rozpuszczalnego w wodzie nie różni się znacząco pomiędzy kate-
goriami agronomicznymi gleb. W pierwszym rzędzie dokonano podziału całej popu-
lacji wyników dotyczących zawartości potasu rozpuszczalnego w wodzie na pentyle 
obejmujące po 20% wyników (Tab 10). 

Tabela 10. Podział populacji wyników dla KH2O na pentyle z uwzględnieniem katego-
rii agronomicznych gleby 

Table 10. The content of potassium soluble in water KH2O in ranges of five percentiles 
(pentiles) 

Kategoria 
agronomiczna 

gleby*

KH2O mg∙kg-1 gleby w kolejnych pentylach  
Mediana

0 – 20 20 – 40 40 – 60 60 – 80 80 – 99

Bardzo lekkie 1,9 – 13,1 13,2 – 19,2 19,3 – 26,6 26,7 – 35,9 36,0 – 61,0 22,5
Lekkie 2,5 – 16,5 16,6 – 24,5 24,6 – 33,0 33,1 – 44,2 44,3 – 72,0 28,5
Średnie 1,6 – 13,4 13,5 – 20,5 20,6 – 28,6 28,7 – 38,7 38,8 – 66,2 24,3
Ciężkie 1,5 – 13,8 13,9 – 21,5 21,6 – 30,0 30,1 – 40,3 40,4 – 69,2 25,4
Całość 1,5 – 14,4 14,5 – 22,1 22,2 – 30,3 30,4 – 40,9 41,0 – 69,0 26,0

 
* liczebność próbek podano w tabeli 
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Do dalszych obliczeń przyjęto zawartości potasu w pentylach dla całej anali-
zowanej populacji około 26 tysięcy próbek gleby. Uwzględnianie kategorii agrono-
micznej gleb nie było potrzebne, gdyż jak wcześniej stwierdzono zawartości potasu 
rozpuszczalnego w wodzie nie różniły się zasadniczo pomiędzy kategoriami. Na 
następnym etapie podstawiono dolną i górną wartość każdego pentyla do odpowied-
nich równań mnożnikowych opisujących zależność pomiędzy zawartością potasu 
przyswajalnego KDL i potasu rozpuszczalnego w wodzie (Tab.6). W ten sposób uzy-
skano zmodyfikowane przedziały zawartości potasu przyswajalnego KDL z uwzględ-
nieniem kategorii agronomicznych gleb (Tab 11).

Tabela 11.  Zmodyfikowane klasy zawartości potasu przyswajalnego KDL w glebach 
Polski

Table 11.  The classes of available potassium KDL content, proposed by the author

Kategria 
agronomiczna 

gleby

KDL mg∙kg-1 gleby w klasach zawartości potasu 
przyswajalnego  Mediana 

(zawartość 
krytyczna)bardzo 

niska niska średnia wysoka bardzo 
wysoka

Bardzo lekka <46 47 – 70 71 -  94 95 – 125 >125 82

Lekka <56 57 – 82 83 – 108 109 - 141 >141 95

Średnia <75 76 – 105 106 – 135 136 – 170 >170 120

Ciężka < 82 83 – 113 114 – 142 143 – 178 >178 128

Mediany zmodyfikowanych zawartości potasu przyswajalnego, z wyjątkiem 
gleb bardzo lekkich są niższe od median z podziału obowiązującego. Dotyczy to 
przede wszystkim gleb ciężkich. Nastąpiło również znaczące przesunięcie w obrębie 
klas zawartości. Zawartości uznawane za bardzo niskie i niskie, zwłaszcza w obrębie 
gleb bardzo lekkich i lekkich uległy podwyższeniu, natomiast zawartości uznawane 
dotychczas za wysokie i bardzo wysokie, zwłaszcza w obrębie gleb średnich i cięż-
kich zostały dosyć znacznie obniżone. Dokonując tych porównań należy uwzględnić 
małą reprezentatywność gleb zaliczanych do kategorii bardzo lekkich w stosunku do 
znacznej ich powierzchni w Polsce. W celu wizualnego porównania ewentualnych 
skutków wprowadzenia zmodyfikowanej klasyfikacji gleb w zakresie przyswajalne-
go potasu dokonano dwukierunkowej tabulacji całej analizowanej populacji próbek 
według podziału obowiązującego i zmodyfikowanego (Rys. 24, 25). 



58
Mariusz Fotyma

Rys. 24. Dwukierunkowa tabulacja populacji 27 tysięcy analizowanych
 próbek gleby według obowiązujących klas zawartości potasu przyswajalnego 

[Fotyma 2010]
Fig. 24. Double-cross division of the whole population (27 thousands) soil 

samples according to the official classification (Tab. 10) 
for available KDL potassium content 

Rys. 25. Dwukierunkowa tabulacja populacji 27 tysięcy analizowanych 
próbek gleby według zmodyfikowanych klas zawartości potasu przyswajalnego

 [Fotyma 2010]
Fig. 25. Double-cross division of the whole population (27 thousands) 

soil samples according to the proposed classification (Tab. 11) 
for available KDL potassium content 

W systemie proponowanym nastąpiło znaczne ujednolicenie podziału próbek 
gleby pod względem zawartości przyswajalnego potasu. Zwiększeniu uległ procent 
próbek o bardzo niskiej zawartości potasu oraz próbek o zawartości bardzo wyso-
kiej. 
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Porównanie metod oznaczania potasu przyswajalnego w krajach Centralnej  
i Środkowej Europy (projekt KALIFERT)

W 1998 prof. Gerhard Breitschuch, owczesny prezydent VDLUFA (Verband 
Deutscher landwirtschaflicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten) zainicjo-
wał współpracę pomiędzy służbami agrochemicznymi krajów Centralnej i Środko-
wej Europy. Od tego czasu, corocznie odbywały się regularne spotkania członków 
grupy MOEL (Mittelosteuropäische Länder), która rozrosła się do 10 krajów, Au-
strii, Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii 
i Węgier [Loch 2009]. Obecnym, drugim po prof. Breitschuh, przewodniczącym 
grupy MOEL jest prof. Wiesler, aktualny prezydent VDLUFA. 

W 2009 r w ramach projektu KALIFERT finansowanego przez MNiSW, we 
współpracy z krajami MOEL podjęto badania nad długookresowymi skutkami wy-
czerpywania gleb z potasu w doświadczeniach wieloletnich. W każdym ze współ-
pracujących krajów wytypowano po jednym lub kilka doświadczeń wieloletnich,  
w których były, między innymi obiekty z nawożeniem potasem NPK i bez nawożenia 
tym składnikiem NP. Z obiektów tych pobrano próbki gleby z warstwy ornej gleby 
(0–25/30cm) i podglebia (25/30–50 cm) i przesłano je do autora tego opracowania 
celem wykonania odpowiednich analiz. Przedmiotem tego podroździału są wyniki 
badań nad zawartością frakcji potasu przyswajalnego wykonanych metodami przy-
jętymi oficjalnie w krajach MOEL. Potas przyswajalny oznaczano 5 metodami wy-
mienionymi w tabeli 2, jako potas wymienny Kwym, potas KDL, potas KCAL, potas KAL  
i potas KMeh3 [Fotyma 2011]. Oznaczano ponadto potas rozpuszczalny w wodzie KH2O 
jako bezpośrednio dostępny dla roślin, ale zagadnienie to omówiono wyczerpująco 
w poprzednim podrozdziale. Uproszczoną charakterystykę statystyczną badanych 
cech gleby przedstawiono w tabeli 12.

Gleby z krajów, położonych na południe od Polski zawierały z reguły znacznie 
więcej cząstek ilastych, niż gleby pochodzenia polodowcowego z krajów na pobrze-
żu Bałtyku. W związku z tym wydzielono 4 kategorie gleb, lekkie zawierające do 
20% cząstek spławialnych (<0,02 mm), średnie zawierające 20-35% cząstek spła-
wialnych, ciężkie zawierające 35–50% cząstek spławialnych i bardzo ciężkie za-
wierając powyżej 50% cząstek spławialnych.  Ilości potasu przyswajalnego ekstra-
howane porównywanymi metodami tworzą szereg wzrastający: KH2O < KCAL < KDL< 
Kwym <KMeh < KAl. Największe ilości potasu przechodzą do wyciągu KAl. Ilości te 
są przeciętnie o 1/3 większe od ilości potasu wymiennego Kwym i stanowią również 
niemal 1/3 ilości nie wymiennej frakcji potasu Krez, ekstrahowanej wrzącym kwasem 
azotowym. Stawia to pod znakiem zapytania przydatność testu KAl jako testu pota-
su przyswajalnego dla roślin. Ilości potasu ekstrahowanego wszystkim metodami,  
z wyjątkiem potasu rozpuszczalnego w wodzie, wzrastają w miarę wzrostu ciężkości 
gleby. Frakcje potasu przyswajalnego oznaczane różnymi metodami są wzajemnie 
ściśle skorelowane (Tab. 13).
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Tabela 12. Charakterystyka statystyczna badanych cech gleby z uwzględnieniem ich 
kategorii agronomicznych.

Table 12.  Statistical characteristics of the soils samples  recognizing soil category

cecha

Gleby lekkie 
461

Gleby średnie 
261

Gleby cięzkie 
241

Gleby b.cięzkie 
361

Ogółem 
1321 

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

1 liczba próbek, 2 odchylenie standardowe, 3 cząstki <0,02 mm średnia dla metody standardowej i la-
serowej, 4 cząstki <0,002 mm średnia dla metody standardowej i laserowej, 5 suma zasad (Ca,K,Mg) 
oznaczonych jako kationy wymienne, CEC  6 suma zasad (Ca,K,Mg) oznaczonych metoda Mehlicha.
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Tabela 13. Współczynniki korelacji i regresji pomiędzy parami porównywanych te-
stów potasu przyswajalnego

Table 13.  Correlation and regression coefficients between pairs of tests in compari-
son  

Test Kwym KDL (X) KCAL (X) KAL (X) KMeh (X) 

KMeh 0,98 0,92 0,93 0,97 -

KAL 0,97 0,94 0,95 - KAL=-0,69+1,38X

KCAL 0,91 0,97 - KCAL=-8,14+0,47X KCAL=-8,64+0,65X

KDL 0,90 - KDL=5,96+1,24X KDL=-6,32+0,59X KDL=-6,36+0,82X

Kwym - Kwym=11,27+1,07X Kwym=14,17+1,36X Kwym=-10,2+0,71X Kwym=-15,9+1,03X

Najsilniej skorelowane są test potasu wymiennego Kexch z testami Mehlich 3 
KMeh i KAl,, a także test Mehlicha KMeh z testem KAl. Obok siły związków korelacyj-
nych przy porównaniu różnych testów duże znaczenie ma ich zamienialność. O stop-
niu zamienialności świadczy wartość współczynnika kierunkowego regresji prostej. 
Jeżeli współczynnik ten jest bliski wartości jeden wówczas dwa porównywalne testy 
są zamienialne, w tym rozumieniu, że przyrosty ich wartości są niemal identyczne. 
Nie oznacza to oczywiście, że ilości potasu ekstrahowane obydwu testami (wyraz 
wolny równania regresji) są takie same. Warunek zamienialności spełniają pary te-
stów KDl/Kwym, oraz testów Kwym/KMeh, chociaż pierwszym z wymienionych w każdej 
parze testów ekstrahuje się mniejsze ilości potasu, niż testem drugim. Porównanie 
dowolnego testu z testem potasu wymiennego jest o tyle istotne, że test Kwym ma 
ugruntowanie fizykochemiczne i stanowi wyróżnianą w badaniach podstawowych 
formę potasu. Na korzyść testu Mehlicha przemawia również jego uniwersalność, 
gdyż stosuje się go do ekstrakcji przyswajalnych form prawie wszystkich składni-
ków pokarmowych roślin. Dotyczy to również innych, poza potasem K+, kationów 
jak Ca2+, Mg2+ i Na+. Suma tych kationów, potocznie suma zasad S, składa się na 
kationową pojemność sorpcyjną gleby (CEC cation exchange capacity). Jak wy-
nika z badań własnych, wartości S oznaczone metodą klasyczną Swym (w octanie 
amonu) i jako suma kationów w wyciągu Mehlicha SMeh (Tab. 12) są ściśle skorelo-
wane, a współczynnik regresji prostej ma wartość bliską jedności: S wym = -0,0776 
+ 0,9094 SMeh, R= 0,95. O przydatności każdego testu składnika przyswajalnego,  
w tym oczywiście testu potasu przyswajalnego decyduje siła jego związku ze wskaź-
nikami roślinnymi, takimi jak wielkość plonu lub, lepiej, zwyżki plonu pod wpły-
wem nawożenia składnikiem określanym w teście. Oceny takiej w referowanych 
doświadczeniach w projekcie KALIFERT nie można było przeprowadzić, gdyż 
projekt ograniczał się do badania gleb. Jako ocenę zamienną potraktowano różnice 
ilości potasu ekstrahowanego porównywanymi metodami pomiędzy obiektami bez 
nawożenia NP i z nawożeniem potasem NPK (Tab 14). Teoretycznie im różnica ta 
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jest większa tym test jest bardziej „czuły” na wyczerpywanie gleby z potasu, a więc 
wykazuje większą przydatność w badaniach agrochemicznych gleb.  

Tabela15. Zawartości i różnice zawartości potasu przyswajalnego, oznaczonego 
różnymi metodami w obiektach bez nawożenia NP i z nawożeniem tym 
składnikiem, mg K kg-1 gleby

Table 15. The content and the difference of available potassium content measured 
by different methods, between the treatments without NP and with NPK 
potassium application. Mg K kg-1 soil   

Nawożenie   
   cm 

Gleby 
lekkie

Gleby 
średnie

Gleby 
ciężkie

Gleby
 b. ciężkie

Ogółem 
gleby

0-25 25-50 0-25 25-50 0-25 25-50 0-25 25-50 0-25 25-50

Kwym

mg∙kg-1

gleby

NP 55 50 99 82 136 97 174 123 111 87

NPK 104 69 174 129 185 123 213 164 158 118

różnica -49 -19 -75 -47 -49 -26 -39 -41 -47 -31

KDL

mg∙kg-1

gleby

NP 59 54 89 78 113 76 126 75 93 70

NPK 106 73 184 120 159 98 155 107 141 98

różnica -47 -19 -95 -42 -46 -22 -29 -32 -48 -28

KCAL

mg∙kg-1

gleby

NP 42 32 67 58 87 57 103 61 72 51

NPK 82 51 141 90 115 75 120 89 108 75

różnica -40 -19 -74 -48 -28 -18 -17 -28 -36 -24

KAL

mg∙kg-1

gleby

NP 107 93 142 126 203 146 249 170 174 133

NPK 174 120 283 186 257 183 307 229 241 176

Różnica -67 -27 -141 -60 -54 -37 -58 -59 -67 -43

KMeh

mg∙kg-1

gleby

NP 70 62 113 97 150 107 185 130 124 98

NPK 126 82 188 145 189 132 220 168 172 129

różnica -56 -20 -75 -48 -39 -25 -35 -38 -48 -31

Ogółem różnica -52 -21 -94 -49 43 -26 -36 -40 -49 -31

Różnice w ilości przyswajalnego potasu ekstrahowanego metodami Kwym, KDL 
i KMeh były podobne, zarówno w próbkach gleb z warstwy ornej jak i podglebia. 
Najmniejsze różnice wykrywano metodą KCAL, a największe metodą KAl. Według 
przyjętego założenia, trzy pierwsze wymienione metody oznaczania przyswajalnego 
potasu wykazują podobną „czułość”, a jak wynika z poprzednich rozważań można je 



63
Potas w agrosystemach

również traktować wymiennie w badaniach agrochemicznych właściwości gleb. Do 
wspomnianych wcześniej zalet metody Mehlicha należy ponadto jej uniwersalność, 
w tym możliwość oznaczenia kationowej pojemności buforowej gleby. 

Wpływ wieloletniego wyczerpywania gleby z potasu na zawartość frakcji tego 
składnika (projekt KALIFERT) 

W badaniach realizowanych we współpracy z krajami MOEL, których zwięzły 
opis zamieszczono w poprzednim podrozdziale, określano wpływ wyczerpania gle-
by z potasu w wieloletnich (powyżej 20 lat) doświadczeniach polowych na zawar-
tość frakcji tego składnika. Frakcję potasu przyswajalnego ograniczono do potasu 
wymiennego Kwym, gdyż inne metody określania zawartości tej frakcji omówiono 
w poprzednim podrozdziale. Dokładny opis wszystkich doświadczeń, z których po-
chodziły próbki gleby w ogólnej liczbie 132 zamieszczono w innej pracy autora [Fo-
tyma 2011a]. W tabeli podano średnie zawartości badanych frakcji potasu zależnie 
od czynnikow uwzględnionych w badaniach.

Tabela 15.  Średnie zawartości frakcji potasu zależnie od badanych czynników
Table 15.  The average content of potassium in different fraction depending on fac-

tors in experiments 

Frakcja potasu 
mg K kg-1 

gleby**

Kategoria gleby
Warstwa gleby 

cm
Nawożenie 

lekkie średnie ciężkie
bardzo  
ciężkie

0–25 25–50 NP NPK

Liczba próbek 46 26 24 36 66 66 61 71

KH2O 14,6ab 17,0b 14,8ab 12,3a 16,8a 12,0b 11,8a 17,0b

Kwym 72,2a 122b 135bc 168c 135a 104b 100a 137b

Krez 339a 525b 762c 964d 651a 595a 618a 628a

Knom 1624a 2903b 4719c 5892d 3513a 3692a 3552a 3640a

Ktot 14051a 14675b 15360c 15877d 14852a 14968b 14798a 15009b 
*zawartości oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie, ** metody oznaczania frakcji potasu 
zamieszczono w tabeli 2, w uzupełnieniu poprzednich badaniach w próbkach gleby projektu KALI-
FERT oznaczano zarówno zawartość nominalnie całkowitego Knom jak i całkowitego Ktot potasu

Czynnikiem najsilniej różnicującym zawartość wszystkich frakcji potasu, z wy-
jątkiem frakcji potasu przyswajalnego, rozpuszczalnego w wodzie KH2O była kate-
goria agronomiczna gleby. Różnica w zawartości frakcji Kwym, Krez i Knom pomiędzy 
glebami, lekkimi i ciężkimi była 2-3 krotna, a różnica w zawartości Ktot przekraczała 
15%. Jak wspomniano wcześniej, próbki gleb lekkich pochodziły prawie wyłącznie 
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z krajów pobrzeża Bałtyku, głównie z Polski, natomiast próbki pozostałych gleb  
z krajów leżących na południe od Polski. Potwierdza to ogólnie znaną prawidłowość 
o zubożeniu gleb pochodzenia polodowcowego z potasu [Fotyma i in. w druku]. Za-
wartość przyswajalnych frakcji potasu KH2O, Kwym była istotnie, a zawartości frakcji 
potasu trudno wymiennego Krez nie istotnie większa w poziomie orno próchnicz-
nym gleb w porównaniu z podglebiem. Zawartości potasu nominalnie całkowitego 
Knom i całkowitego Ktot były natomiast większe w podglebiu. Wieloletnie zaniecha-
nie nawożenia potasem (obiekt NP) spowodowało znaczne zmniejszenie zawartości 
przyswajalnych frakcji potasu w stosunku do obiektu regularnie nawożonego NPK.  
W wymiarze względnym zawartość tych frakcji zmniejszyła się o około 30%. 
Względny spadek zawartości pozostałych frakcji składnika wyniósł natomiast za-
ledwie 1-2%. Zawartości frakcji potasu były w różnym stopniu skorelowane. Za-
wartość potasu rozpuszczalnego w wodzie KH2O była stosunkowo słabo skorelowana 
tylko z zawartością potasu wymiennego Kwym (R=0,54). Zawartość potasu wymien-
nego Kwym była poza tym skorelowana w średnim stopniu z zawartościami pota-
su trudno przyswajalnego Krez  i potasu całkowitego Knom i Ktot (R = 0,70 – 0,62). 
Zawartość potasu trudno przyswajalnego Krez była w silnym stopniu skorelowana  
z obydwu frakcjami potasu całkowitego Knom i Ktot (R = 0,86), które to frakcje były 
z kolei najsilniej wzajemnie skorelowane (R = 0,98). Udział frakcji potasu przy-
swajalnego i trudno przyswajalnego we frakcji potasu nominalnie całkowitego Knom 
dosyć regularnie malał w miarę przechodzenia od gleb lekkich do gleb bardzo cięż-
kich (Rys. 26). Jest to prawidłowość podobna do opisanej przy omawianiu wyników 
badań zrealizowanych w projekcie NAWKAL (por. Rys. 22). Zupełnie inną zależ-
ność stwierdzono jednak przy odnoszeniu zawartości pozostałych frakcji potasu do 
frakcji potasu całkowitego Ktot (Rys. 27). Udział wszystkich frakcji potasu, łącznie  
z frakcją potasu nominalnie całkowitego wzrastał w miarę wzrostu ciężkości gleby. 
Związek pomiędzy stosunkiem ilości potasu nominalnie całkowitego i całkowitego 
Knom/Ktot, a kategorią agronomiczną gleby świadczy o braku możliwości generaliza-
cji wyników badań nad frakcjami potasu w glebie, jeżeli są one odnoszone do zawar-
tości potasu nominalnie całkowitego ekstrahowanego mieszaniną kwasów solnego 
i azotowego.  
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Rys. 26. Udział frakcji potasu przyswajalnego i trudno przyswajalnego we frakcji potasu 
nominalnie całkowitego

Fig. 26. The share of available Kex and unavailable Krez potassium fraction in the nominal 
total potassium Knom

Rys. 27. Udział wszystkich badanych frakcji potasu we frakcji potasu całkowitego
Fig. 27. The share of all potassium fractions in the fraction of total potassium Ktot

W badaniach prowadzonych w ramach projektów NAWKAL i KALPOL skład 
granulometryczny gleby oznaczano metodą „palcową” bezpośrednio w polu z wy-
dzieleniem  czterech kategorii agronomicznych gleb. W badaniach w ramach pro-
jektu KALIFERT skład granulometryczny oznaczany był równocześnie metodą 
sedymentacyjną i metodą dyfraktometryczną (laserową), co umożliwiło ilościowe 
określenie zawartości frakcji spławianej (cząstki o średnicy <0,02mm) i frakcji ko-
loidalnej (cząstki o średnicy <0,002mm). Jak wynika z danych piśmiennictwa refe-
rowanych w poprzednich rozdziałach pracy w tych frakcjach znajduje się większość 
potasu glebowego. Potwierdziło się to w badaniach własnych, w których udział czą-
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stek spławianych i koloidalnych był ściśle skorelowany z zawartością potasu we 
wszystkich oznaczanych frakcjach tego składnika. Umożliwiło to zgeneralizowanie 
wyników dla kategorii agronomicznych i warstw gleby, z których pobierano próbki 
poprzez przeliczenie zawartości potasu w poszczególnych frakcjach składnika na 
1% cząstek koloidalnych lub spławianych (Tabela 16).

Tabela 16.  Zawartość potasu we frakcjach składnika w przeliczeniu na 1% cząstek 
koloidalnych lub spławianych, zależnie od długotrwałej gospodarki po-
tasem

Table 16. The content of potassium forms recalculated per 1% of clay, and/or silt 
depending on long term potassium fertilization 

Frakcja potasu 

Zawartość potasu mg K na1% 
cząstek koloidalnych

Zawartość potasu  mg K na 1% 
cząstek spławialnych 

bez nawozenia 
potasem  NP

z nawozeniem 
potasem NPK

bez nawozenia 
potasem  NP

z nawozeniem 
potasem NPK

Wymienny kwym 1,15 (0,69)* 2,03 (1,53) 0,30 (0,15) 0,50 (0,30)

Trudno 
wymienny  krez

7,25 (3,45) 9,01 (4,88) 1,88 (0,74) 2,06 (0,76)

Nominalnie 
całkowity ksem

37,7 (12,3) 47,1 (23) 10,1 (2,98) 11,6 (3,79)

Całkowity  ktot 208 (123) 253 (163) 56 (30) 60,0 (32,6)
* w nawiasach odchylenie standardowe 

Jak wynika z tych danych, gleby w krajach Centralnej i Środkowej Europy, 
będące w dobrej kulturze i regularnie nawożone potasem zawierają około 2 mg po-
tasu wymiennego Kwym i około 9 mg potasu trudno przyswajalnego Krez na 1% czę-
ści koloidalnych (<0,002 mm) oraz odpowiednio około 0,5 mg potasu wymiennego  
i 2 mg potasu trudno przyswajalnego Krez na 1% cząstek spławialnych (<0,02 mm). 
W wyniku wieloletniego zaniechania nawożenia potasem i po pobraniu z gleby 
przez uprawiane rośliny 2,5 – 3,5 ton K z ha (zależnie od kategorii gleby) zawartość 
wymiennego potasu ulega obniżeniu do ok. 1 mg K, a potasu trudno przyswajalnego 
do ok. 7 mg K na 1% cząstek koloidalnych i odpowiednio do około 0,3 i 2 mg K na 
1% cząstek spławialnych.  
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Bilans potasu w doświadczeniach wieloletnich (projekt KALIFERT)

Z doświadczeń wieloletnich prowadzonych w krajach MOEL uzyskano próbki 
gleby pobrane w 2010 r, po upływie 10–25 lat od roku założenia tych doświadczeń 
oraz globalną ilość potasu zastosowanego w nawozach w obiekcie NPK i globalne 
pobranie potasu z plonami uprawianych w tym okresie roślin. Nie uzyskano niestety 
informacji o wyjściowej zawartości frakcji potasu w glebie. Bilans potasu trzeba 
było zatem sporządzić opisaną dalej metodą pośrednią. Bilans sporządzono dla wy-
różnionych kategorii agronomicznych gleby. W kolejnych tabelach przedstawiono 
ilości potasu w wyróżnionych frakcjach, w obiekcie bez nawożenia tym składnikiem 
NP oraz w obiekcie z nawożeniem potasem NPK. Ilości potasu wyliczono z jego 
zawartości w próbkach gleby, przyjmując standardową gęstość  gleby 1,5 kg dm-3.  
W tabelach (Tab. 17, 18) zamieszczono również globalne pobranie potasu z plonami 
roślin, a w obiekcie NPK również globalną ilość potasu zastosowanego w nawo-
zach. 

Tabela 17.  Ilość potasu w wyróżnionych frakcjach w 2010 r oraz pobranie potasu  
z plonami roślin w obiekcie bez nawożenia tym składnikiem NP, w kg K ha-1

Table 17.  The amount of potassium in different fraction in 2010 year and the potassium 
uptake with the crops yield in the whole experimental period, in the treatment 
without potassium application NP, in kg K ha-1 

Frakcja 
potasu 

Gleby lekkie Gleby średnie Gleby ciężkie Gleby bardzo cięzkie  

0-25
cm

25-50
cm

pobra
nie

0-25
cm

25-50
cm

pobra
nie

0-25
cm

25-50
cm

pobra
nie

0-25
cm 

25-50
cm 

pobra
nie

KH2O 44 34 2476 49 49 2871 56 44 3193 46 31 3374

Kwym 207 185 370 307 511 364 653 462

Krez 1189 1245 2028 1820 3068 2638 3721 3284

Knom 5375 5533 10641 10625 16759 17649 21766 21358

Ktot 51935 52224 54146 54836 56875 57227 59042 58978

Ilości potasu w glebie dotyczą roku pobrania próbek, natomiast pobranie potasu 
z plonami obejmuje cały okres prowadzenia doświadczeń. Porównanie tych wartości 
może, zatem mieć charakter tylko orientacyjny. Ilość potasu we frakcji wymien-
nej Kwym nawet w profilu 0–50 cm (suma obydwu warstw) jest daleko mniejsza od 
globalnego pobrania tego składnika z plonami roślin, a więc frakcja ta musiała być 
systematycznie uzupełniana przez uwalnianie potasu z frakcji trudno dostępnej Krez.  
W glebach lekkich zawartość potasu we frakcji potasu trudno przyswajalnego  
w całym analizowanym profilu 0-50 cm zaledwie odpowiada ilości pobranej z plo-
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nami roślin. W glebach średnich dla zbilansowania ilości pobranego potasu rośliny 
musiały również korzystać ze składnika w tej frakcji znajdującego się w warstwie 
25–50 cm.  
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Dopiero w glebach ciężkich i bardzo ciężkich zasób potasu trudno przyswa-
jalnego w warstwie ornej 0–25 cm teoretycznie wystarczał na pokrycie globalnych 
potrzeb pokarmowych roślin. Zasoby potasu nominalnie całkowitego Knom i całko-
witego Ktot w ornej warstwie gleby odpowiadały z nadmiarem (gleby lekkie) i du-
żym nadmiarem (gleby bardzo ciężkie) ilości składnika pobranego z plonami roślin 
w okresie 10–25 lat ich uprawy. 

W obiektach z nawożeniem potasem NPK ilości składnika pobranego z plonami 
roślin były znacznie większe niż w obiekcie NP, bez nawożenia. Na glebach lekkich 
globalna ilość potasu zastosowanego w nawozach z nadmiarem pokrywała potrzeby 
pokarmowe roślin, które teoretycznie nie musiały korzystać z zasobu potasu glebo-
wego. Na pozostałych glebach globalne pobranie potasu z plonami roślin było więk-
sze od ilości składnika zastosowanego w nawozach i rośliny musiały pobrać pewną 
ilość składnika z gleby. Ilość ta była jednak znacznie mniejsza od pobranej z gleby 
przez rośliny uprawiane w obiekcie bez nawożenia potasem NP (Tab. 18).  

Jak wspomniano wcześniej, przy braku danych dotyczących zawartości frakcji 
potasu w roku założenia doświadczeń, bilans składnika za cały okres prowadzenia 
doświadczeń można było sporządzić jedynie metodą pośrednią. U podstaw tej me-
tody leży założenie, że ilości potasu nominalnie całkowitego Knom i całkowitego Ktot 
w obiekcie NPK, oznaczone w terminie pobierania próbek, uzupełnione o różnicę 
bilansową potasu w tym obiekcie odpowiadają prawdopodobnej ilości potasu w wyj-
ściowym roku badań. Wyliczenia przeprowadzono dla ilości potasu w wymienio-
nych frakcjach w warstwie gleby 0–50 cm (Tab. 19).
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Tabela19. Bilans potasu za cały okres prowadzenia doświadczeń dla warstwy gleby 
0–50 cm sporządzony metodą pośrednią. 

Table 19. Potassium balance for the whole experimental period for the soil layer 
0–50 cm using indirect method

Obiekt Elementy bilansu
Gleby 
lekkie

Gleby 
średnie

Gleby 
ciężkie

Gleby 
bardzo 
ciężkie

NPK 1.Ksem kg∙ha-1 13368 22118 36377 45254

2. Ktot  kg∙ha-1 106498 110624 116304 120130

3. K kg∙ha-1 w 
nawozach

3972 3887 3975 4063

4. pobranie K kg∙ha-1 3724 4710 4932 5154

5. różnica   (3 – 4) 248 -823 -957 -1091

6. Ksem symulowany* 
(1-5)

13120 22941 37334 46345

7. Ktot symulowany*  
(2-5)

106250 111447 117261 121221

NP 8. Ksem kg∙ha-1 10908 21266 34408 43124

9. Ktot kg∙ha-1 104159 108892 114102 118020

10.pobranie K kg∙ha-1 2476 2871 3193 3374

Różnice 11. Ksem pool (6-8)
12. Ktot pool (7-9)

2212 1675 2926 3221

2091 2555 3159 3201

13. Ksem nie 
zbilansowany 
(10-11)

264 1196 267 153

14. Ktot nie 
zbilansowany 
(10-12)

385 316 34 173

* prawdopodobna ilość potasu w wyjściowym roku badań (patrz tekst) 
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Ubytek symulowanej ilości frakcji potasu całkowitego Ktot w warstwie gleby 
0–50 cm (pozycja 12 w tabeli 19) w glebach ciężkich i bardzo ciężkich, odpowiada  
z dużym przybliżeniem jego ilości pobranej z plonami roślin w całym okresie badań, 
w obiekcie bez nawożenia tym składnikiem (pozycja 10 w tabeli 19). Znacząca, 
niezbilansowana różnica zawartości tej frakcji potasu w glebach lekkich i średnich 
(pozycja 14 w tabeli 19), świadczy jednak o tym, że pewną ilość składnika rośliny 
pobrały z głębszych od 50 cm warstw gleby. 

Podsumowanie badań własnych w projektach NAWKAL, KALPOL  
i KALIFERT

1. W badaniach własnych zastosowano podejście analityczno-metodyczne wyróż-
niając frakcje potasu przyswajalnego, w tym potasu rozpuszczalnego w wodzie, 
potasu trudno przyswajalnego oraz potasu nominalnie całkowitego i całkowite-
go. Potas przyswajalny oznaczano metodami przyjętymi w krajach grupy MOEL 
jako KCAL, KDL, KAL i KMeh3 (tabela 2). Do potasu przyswajalnego zaliczono 
również potas wymienny Kwym stanowiący jednocześnie frakcję i formę potasu  
w rozumieniu fizykochemicznym.

2. Zawartość wszystkich badanych frakcji potasu, z wyjątkiem potasu rozpuszczal-
nego w wodzie, wzrasta w kierunku od gleb bardzo lekkich do gleb ciężkich. 
Zawartość potasu rozpuszczalnego w wodzie jest nie zależna od składu granu-
lometrycznego (kategorii agronomicznej) gleby. 

3. W glebach wytworzonych z piasków gliniastych i glin, udział potasu rozpusz-
czalnego wodzie stanowi 1-5%, potasu wymiennego 7-18% i potasu trudno 
przyswajalnego 23-45% w potasie nominalnie całkowitym Knom (rozpuszczal-
nym w mieszaninie kwasów solnego i azotowego) i wzrasta w kierunku od gleb 
ciężkich do gleb bardzo lekkich. Udział wymienionych frakcji potasu w potasie 
całkowitym Ktot kształtuje się odwrotnie i spada w tym kierunku. 

4. Przeciętny zasób potasu rozpuszczalnego w wodzie w warstwie gleby 0-50 cm, 
niezależnie od kategorii agronomicznej gleby wynosi około 130 kg K ha-1 i wy-
starcza na pokrycie potrzeb pokarmowych jednego do dwóch plonów roślin. 
Zasób potasu wymiennego wynosi 500–900 kg, potasu trudno przyswajalnego 
1600-3600, a potasu nominalnie całkowitego 3400–15000 kg K ha-1 i regularnie 
wzrasta od gleb bardzo lekkich do gleb ciężkich.

5. Stosunek zawartości potasu przyswajalnego KDL do potasu rozpuszczalnego  
w wodzie KH2O wynosi odpowiednio 3,31 w glebach bardzo lekkich, 3,79  
w glebach lekkich, 4,96 w glebach średnich i 5,39 w glebach ciężkich. Zapropo-
nowano przyjęcie tego stosunku jako uproszczonej miary pojemności buforowej 
gleb w stosunku do potasu Q/I. 
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6. Przy takiej samej zawartości wody w glebie, symulowane stężenie potasu  
w wodzie glebowej (roztworze glebowym) jest podobne, nie zależnie od kate-
gorii agronomicznej gleby. W glebach o zawartości wody 0,082 dm3 kg-1 (odpo-
wiadającej pełnej pojemności polowej gleb bardzo lekkich) symulowane stęże-
nie potasu w wodzie glebowej wynosi około 300 mg K dm-3.

7. Wykorzystując wnioski z pkt. 5 i 6, zaproponowano modyfikację klas zawar-
tości potasu przyswajalnego KDL w stosunku do klas obowiązujących obecnie  
w Polsce. Główne zmiany sprowadzają się do podwyższenia granicy zawartości 
bardzo niskiej i niskiej w glebach bardzo lekkich i lekkich i obniżenia granicy 
zawartości wysokiej i bardzo wysokiej w glebach średnich i ciężkich.

8. W warunkach glebowych krajów grupy MOEL „najlepszym” agrochemicznym 
testem uniwersalnym, w tym na zawartość przyswajalnego potasu, wydaje się 
test Mehlicha 3. Zalety tego testu polegają na możliwości oznaczania w jednym 
wyciągu wielu składników pokarmowych roślin, włącznie z sumą kationów 
składających się na pojemność kationową gleby (CEC cation exchange capaci-
ty). W odniesieniu do potasu test ten można traktować zamiennie z testem pota-
su wymiennego, a ponadto dobrze odzwierciedla ubytek potasu przyswajalnego 
w glebie spowodowany długotrwałym zaniechaniem nawożenia tym składni-
kiem. 

9. W glebach krajów MOEL pozostających w dobrej kulturze i regularnie nawo-
żonych potasem zawartość wymiennej frakcji składnika stabilizuje się na po-
ziomie około 2 mg K na 1% cząstek koloidalnych i około 0,5 mg K na 1% 
cząstek spławianych. Zawartość potasu trudno przyswajalnego stabilizuje się 
odpowiednio na poziomie 9 mg K na 1% cząstek koloidalnych i  2 mg K na 1% 
cząstek spławianych.

10. W wyniku wieloletniego zaniechania nawożenia potasem i po pobraniu z gle-
by przez uprawiane rośliny 2,5–3,5 ton K z ha (zależnie od kategorii agrono-
micznej gleby) zawartość wymiennego potasu ulega obniżeniu do ok. 1 mg K, 
a potasu trudno przyswajalnego do ok. 7 mg K na 1% cząstek koloidalnych  
i odpowiednio do około 0,3 i 2 mg K na 1% cząstek spławialnych.  

11. Zasób potasu przyswajalnego (wymiennego) w warstwie gleby 0-50 cm, nie-
zależnie od kategorii agronomicznej gleby daleko nie wystarcza, na pokrycie 
potrzeb pokarmowych roślin nienawożonych przez kilkanaście lat tym składni-
kiem. Zasób potasu trudno przyswajalnego w tej warstwie gleby w glebach lek-
kich zaledwie wystarcza, a na glebach średnich wystarcza z pewnym nadmia-
rem na pokrycie tych potrzeb. Na glebach ciężkich i bardzo ciężkich, potrzeby 
pokarmowe roślin nienawożonych potasem mogą być pokryte z zasobów potasu 
trudno przyswajalnego znajdujących się nawet w warstwie 0–25 cm gleby. 

12. Przy braku danych o wyjściowej zawartości w glebie frakcji potasu, o zawarto-
ści takiej można wnioskować znając zawartość końcową oraz ilość potasu zasto-
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sowanego w nawozach i ilości potasu pobranego przez rośliny w całym okresie 
prowadzenia doświadczenia. Badania zawartości końcowej potasu powinny do-
tyczyć warstwy ornej gleby i podglebia. 
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Summary 

Potassium in agriculture

Mariusz Fotyma

In the paper, the results of ten-year investigations on the contents of different 
fractions of potassium and their interrelation in soils of Poland are presented. The 
investigations have been carried on in scope of three consecutive research projects, 
NAWKAL (years 2002–2005), KALPOL (years 2006–2008) and KALIFERT (years 
2009–2012) launched by the Ministry of Science and Higher Education in Poland. 
The discussion of own results, partly already presented in the source papers, has been 
preceded by the review of new literature data concerning the role of potassium in 
plant nutrition and soil fertility. This review was focused on the potassium bioavaila-
bility as a process encompassing both, physiology of plants and soil chemistry. The 
own investigations have been limited to the soil only as a medium providing plants 
with the necessary amounts of potassium, which element plays a vital role in plant 
growth and development. In all, three research projects the focus was on potassium 
fractions in the soils using the analytical-methodological approach. Four potassium 
fractions have been distinguished: water soluble KH2O, available Kwym slowly avai-
lable Krez and nominally total Ktot. The methods of these fractions’s estimation are 
presented in table 1. The fraction of water soluble potassium from the analytical po-
int of view, corresponds, though not quantitatively to the potassium in soil solution 
and was considered as immediately available for plants. The available potassium has 
been determined by extraction with several solutions used by agrochemical labora-
tories in Poland and neighboring countries as the tests of soil fertility. The slowly 
available potassium is extracted using boiling nitrate acid. It corresponds to the form 
of so called fixed potassium, entrapped in the inter-layers of aluminiumsilicates. 
Nominally total potassium is extracted using the mixture of hydrochloric and nitrate 
acids, and it is practically unavailable for plants, unless after weathering of soil mi-
nerals. In scope of the project KALIFERT, the total („true” total) potassium has been 
determined as well using roentgen spectroscopic method. From the own investiga-
tions the following conclusions have been drawn:

1. The content of all potassium fractions, except the water soluble one, increase 
from the very light to heavy soils. The content of water soluble potassium is 
independent of the soil texture. 

2. In the loam-sandy and loamy soils, the share of potassium soluble in water ma-
kes 1-5%, exchangeable potassium 7-18% and the slowly available potassium 
23-45% of the nominally total potassium and increase from the heavy soils to 
the very light ones. The share of potassium fractions in the total („true” total) 
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potassium shows opposite regularity and increase from the very light soils to the 
heavy ones.  

3. The average amount of water soluble potassium in the soil’s layer 0–50 cm is 
about 130 kg K ha-1 and suffices for potassium requirements of 1-2 crop har-
vests. The amounts of exchangeable potassium make 500–900 kg, slowly ex-
changeable potassium 1600-3600 kg and the nominally total one 3400-15000 kg 
K ha-1 and increase regularly from the very light towards heavy soils.  

4. The ratio of available potassium KDL to potassium soluble in water amount 3,31 
in the very light soils, 3.79 in light soil, 4.96 in medium soils and 5.,39 in heavy 
soils. Author proposes to use this ratio as an approximation of soil buffer capa-
city for this element Q/I.  

5. When different soils contain the same amount of water, then the simulated con-
centration of potassium in soil water is very similar, independently of the soil’s 
category. As an example, in soils containing 0,082 dm3 water kg-1soil the simu-
lated concentration of potassium is about 300 mg K dm-3, be they very light or 
heavy soils. 

6. Considering the conclusions 4 and 5, the modification of officially used in Po-
land available potassium classes have been proposed. The essence of this mo-
dification is increasing the limits of the very low and low potassium content in 
the very light and light soils. Simultaneously, the limits of the high and very high 
potassium content in the medium and heavy soils ought to be decreased.

7. In the soil conditions of Central-Eastern European (MOEL) countries, the „best” 
soil test for available plant nutrients including potassium seems to be the Meh-
lich-3 one. There are several advantages of this soils test like its universality 
(multi-nutrients), possibility of measuring in the same extract soils cation ex-
change capacity CEC and sensitivity to changes of soil potassium content under 
fertilization.

8. In the soils of MOEL countries, well managed and fertilized, the content of 
exchangeable potassium stabilizes at the level of about 2 mg K per 1% of clay 
and about 0.5 mg K per 1% of silt. The content of slowly available potassium 
stabilizes at the level of about 9 mg K per 1% of clay and about 2 mg K per 1% 
of silt, respectively. 

9. As a result of long-term withdrawal of potassium fertilization the negative ba-
lance of this element is in the range 2500–3500 (depending on a soil category) 
kg K∙ha-1. The content of available potassium in the soil drop to about 1 mg K 
per 1% of clay and to about 0.3 mg K per 1% of clay. The content of slowly 
available potassium decreased to 7 mg K and 2 mg K respectively. 
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10.  Without potassium fertilization through several years the reserve of available 
(exchangeable) potassium in the soil layer 0 -50 cm, independently of soil tex-
ture does not suffice to cover the crop potassium requirement. On the light and 
medium soils, the reserve of slowly available potassium in this soil level hardly 
meets crop demands, while in heavy and very heavy soils already the reserve of 
slowly available potassium in the soil layer 0–25 cm cope with crop potassium 
requirements. 

11. If the data on the content of potassium fractions at the beginning of long-term 
experiment are unavailable, one can conclude on this content from the corre-
sponding data at the end of experiment, and the amount of potassium exported 
in crop harvest through the whole experimental period. 

Prof. Mariusz Fotyma
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy
Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
fot@iung.pulawy.pl 



GUIDELINES FOR SOIL CHEMICAL QUALITY INDICATORS
CASE OF POLAND 

Mariusz Fotyma

Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute
Puławy, Poland 

Introduction

In 2011, the research project CATCH-C “Compatibility of Agricultural Management 
Practices and Types of Farming in the EU to enhance Climate Change Mitigation and 
Soil Health” has been launched within the VIII Framework Research Programme of 
the UE. In scope of the package 3 “Experimental evaluation of management options 
at the field level“ the task 3.5 “Chemical soil fertility“ was entrusted to the Institute 
of Soil Science and Crop Cultivation in Pulawy, Poland. The activity 3.5.1 was 
focused on identifying indicators for chemical soil fertility. Upon agreement of all 
participating countries five key issues and subordinated to them 15 indicators have 
been selected (Table 1). In the paper, the theoretical (conceptual) approach to these 
indicators and their practical application in conditions of Poland is presented. 

Table 1. Key issues and indicators of soil chemical quality in CATCH-C project

Key issues Indicators
Soil texture Particle size distribution, soil category 
Acidification pH (activity H+)
Soil organic matter (carbon)
content and quality

Soil organic matter SOM and/or soil organic carbon SOC 
content
Total nitrogen content SON
C:N ratio
Soluble carbon content

Nutrients availability 
content, supply classes

Mineral nitrogen Nmin content
N mineralization potential
Total phosphorus content
Available phosphorus content and supply classes
Available potassium content and supply classes
Available magnesium content and supply classes

Nutrient balance Nitrogen balance
Phosphorus balance
Potassium balance
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Soil texture

Conceptual approach

Soil texture is the relative proportion of sand, silt, and clay-sized mineral 
particles in the fine-earth. For texture analysis, two groups of soil solid have been 
distinguished: fine earth fraction, which is below 2 mm and coarse fragments larger 
than 2 mm in diameter. Fine earth fraction includes: sand (2–0,05 mm), silt (0,05-
0,002 mm) and clay (<0,002 mm). Coarse fragments include:gravel, cobble, stone 
and boulder. The most common soil textural classification system is this accepted by 
USDA in which 12 textural classes have been distinguished. These classes have been 
grouped into five soil categories (Table 2). 

 Table 2. USDA textural classes 

Common names of soils textural 
groups (soil categories)  Textural class

% of soil fraction 

Sand Silt Clay

Sandy soils 
(Coarse texture)

Sand 86-100 0-14 0-10 

Loamy sand 70-86 0-30 0-15 

Loamy soils 
(Moderately coarse texture) Sandy loam 50-70 0-50 0-20 

Loamy soils 
(Medium texture)

Loam 23-52 28-50 7-27 

Silty loam 20-50 74-88 0-27 

Silt 0-20 88-100 0-12 

Loamy soils 
(Moderately fine texture)

Clay loam 20-45 15-52 27-40 

Sandy clay loam 45-80 0-28 20-35 

Silty clay loam 0-20 40-73 27-40 

Clayey soils 
(Fine texture)

Sandy clay 45-65 0-20 35-55 

Silty clay 0-20 40-60 40-60 

Clay 0-45 0-40 40-100 

A guide for classifying soil texture in the form of a triangle (Figure 1) has been 
prepared and widely distributed by USDA [Soil Survey Division Staff 1993]. The 
diameter of each discrete class of particles sizes is determined by sieving/sedimentation 
method according to the ISO/TS 17892-4: 2004. Sedimentation is a process of the 
settling the soil’s particles in liquid. This norm includes two sedimentation methods, 
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a hydrometer method and the pipette method. Lately, a laser diffraction method is 
more and more frequently used in soil science laboratories as a routine method for 
the determination of particle size distribution [Socha et al. 2012, Bartmiński 2011]. 
Soil texture decides upon soil water-holding capacity, soil structure and the content of 
plant nutrients. Therefore, it is the most important single parameter of soil quality.  

 

Figure 1. USDA guide for classifying soil texture 

Textural classes in Poland 

In Poland since 1978, year and still in force the specific method of classifying the 
soil’s texture has been used, based on the country norm BN-78/9180-11 elaborated 
by the Polish Soil Science Society [1978]. In this approach, four soil categories have 
been distinguished recognizing the content of so called fine soils fraction. Fine soil 
fraction includes the particles less than 0,02 mm i.e. a part of the silt (fine and very 
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fine silt) and the clay (Table 3). Fine soil fraction should not be missed with the fine 
earth fraction. The latter is the total content of soil particles, which pass through the 2 
mm sieve. Polish soil classification is used in fertilizer recommendation system and 
for rough characterization of soil quality across the country.

Table 3. Textural classes in Poland 1978–2009, BN-78/9180 – 11 

Soil 
category 

% of 
fine soil 
fraction*

Textural class

% of soil fraction 

Sand
1–0,05 mm

Silt 
0,05–0,002 mm

Clay
<0,002 mm

Very 
light

to 10 Sand**

Loamy sand** 
70 – 100
65 – 94

0 – 25
0 – 25

0 – 5
6 – 10

Light 11 – 20 Loamy sand**

Loamy sand**

Silt
Sandy loam

60 – 89
55 – 84
25 – 59
0 – 24

0 – 25
0 – 25
41 – 75
56 – 100

11 – 15
16 – 20
0 – 20
0 – 20

Medium 21 – 35 Sandy loam**

Sandy loam

40 – 74

0 – 38

0 – 25

41 – 79

26 – 35

31 – 35

Heavy from 36 Sandy clay loam**

Clay loam**

Silt loam
Clay**

Silt loam 

25 – 64
10 – 49
0 – 23
0 – 9
0 – 9

0 – 25
0 – 24
41 – 64
0 – 24
25 – 40

36 – 50
51 – 75
36 – 59
67 – 100
51 – 75

* particles < 0,02mm, ** also in form containing 0–25% silt

In 2009, Polish Soil Science Society has issued new classification of soil textural 
classes, based on the USDA one (Table 4) [Drzymała 2000]. This classification named 
Polish Standard has been already in use by soil scientists, although the fertilizer 
recommendation still fits the four soil category system. 
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Table 4. Textural classes in Poland in use since 2009 [Polish Soil Science Society 
2009]

Soil category 
(soil textural 

group)
Textureal class

% of soil fraction 
Sand 

1 –  0,05 mm
Silt s

0,05 – 0,005 mm
Clay c

<0,002 mm

Very light 

Sand p=>90 (% s+2x% c) =<10

Sand 85<= p <95
(% s+2x% c)>10 or 
(% s+1,5x% c) =<15

Light Loamy sand 70<= p <90
(% s+2x% c) >10 or

(% s +1,5x c) <=11 p =<15

Medium

Sandy loam 65<= p <85 (% s+2x% c)>30

43<= p <65 28<= p <=50 p7<=

Sandy loam 52<= p <65 15<  and <=41 <7 p <=20

Silt loam 8<= p <50 50< pd <=80 p<=12

Silt 20< p p>80 p<=12

Heavy

Sandy clay 
loam 45<= p <80 28<=p <20 p<=35

Loam 23<= p <52 28< p <=50 7< p <=27

Clay loam 20<= p <45 15< p <53 27< p =40

Silty clay loam P <20 40 p <73 27< p <=40

Silt loam P <38 50< p <88 12< p <=27

Very heavy

Sandy clay <=45 p <65 p <=20 35< p <=55

Silty clay p <20 40< p <60 40< p <60

Clay p <45 p <=40 40< p <=60

Heavy clay p <40 p <40 p <60 

p – particles 
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In the practice of Agrochemical Laboratories (17 in the country) working on 
behalf of farmers, soil categories have been distinguished by field method (“finger” 
method) according to the manual prepared by Polish Soil Science Society. In 2009, all 
Laboratories have been provided with Mastersizer 2000 instruments and occasionally 
use laser diffraction method [Sochan et al. 2012, Ryżak et al.2009]. 

Soil texture in Poland 

The majority of soils in Poland, except mountain region, is of glacial origin and 
has been formed from Pleistocene boulder clay and sand, strongly bathed and sorted 
by glacial waters. About 28% of soils are formed from loose and slightly loamy sand 
as well as from gravel. Soils of loess and alluvial origin cover a very small area of 
agricultural land (Table 5).

Table 5. Parent rocks of soils in Poland [Terelak et al. 2012]

Parent rocks of soils Total area 
thousands ha

% share in relation to 

total area agricultural land 

Light loam 2562 15,8 18,8

Medium and heavy loam 2062 10,4 14,2

Loess 1396 3,3 4,8

Alluvial 788 4,7 5,8

Medium sand 2476 10,2 12,4

Sand and slightly loamy 
sand 

4262 34,6 24,8

Very fine sandy soil 739 4,2 4,6

Rendzina 235 1,1 1,6

Massive rocks 599 6,1 3,9

Peat and muck 1414 8,5 9,6

Gravel 88,4 0,9 0,5

For this reason, the very light and light soil’s categories (see Table 3) are in 
prevalence, and heavy soils cover 11% of the agricultural area only. Soil texture 
shows substantial heterogeneity among the regions (NUTS 2) in the country (Table 
6), do not speak about this soil characteristic among the farms and individual fields. 
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Table 6. Soil  categories (textural groups) in Poland on NUTS 2 level

Region (NUTS 2) Fig.2

% of soil in the category  acc. to Table 3

very
light light medium heavy very 

light+light

Dolnośląskie 9.3 16.3 30.1 44.4 25,6

Kujawsko-pomorskie 21.2 48.6 28.2 2.0 69,8

Lubelskie 12.2 34.6 47.2 6.0 46,8

Lubuskie 33.8 38.4 22.9 4.9 72,2

Łódzkie 37.4 50.4 12.0 0.1 87,8

Małopolskie 3.8 9.5 47.6 39.1 13,4

Mazowieckie 35.5 45.5 17.5 1.4 81,0

Opolskie 6.9 22.3 40.9 30.0 29,2

Podkarpackie 13.9 29.1 22.6 34.4 43,0

Podlaskie 26.5 38.8 32.7 2.0 65,3

Pomorskie 22.8 37.5 25.8 13.9 60,3

Śląskie 23.7 21.6 33.3 21.4 45,3

Świętokrzyskie 25.5 16.8 43.9 13.9 42,3

Warmińsko-mazurskie 17.6 25.6 48.7 8.1 43,2

Wielkopolskie 38.0 48.2 13.4 0.3 86,2

Zachodniopomorskie 20.3 50.0 27.5 2.3 70.3

Poland 23.4 36.1 29.4 11.1 59,5
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Figure 2. The share of the very light and light soils in regions (NUTS 2) of Poland
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Soil pH (activity H+)

Conceptual approach

Soil reaction is the basic and the most commonly used parameter of soil 
chemical quality. It influences directly plant growth and development and indirectly 
all others soil parameters, including the physical and biological ones. Soil reaction, 
or to be precise, the reaction of soil solution is defined as the ratio of H+ ions to 
OH- ions. The controlling factor of many soil processes is the activity of protons, 
i.e. hydrogen ion’s H+. The master chemical characteristic of soil is therefore, its 
pH value, which is defined as the negative common logarithm of the hydrogen ion 
activity. This term was introduced by Sorensen already in 1903 and described by the 
equation: pH = - log AH

+, where AH
+ is the activity and not the molar concentration of 

H+ ions. This concept stems from the dissociation of the pure water. The ion product 
of pure water in the temperature of 250C is:  Kw = AH

+
 ∙AOH

- = 10-14. After logarithmic 
transformation, it changes into: pH + pOH = 14 [Kim H. Tan 1993, p. 258]. At pH = 7 
the activity of the hydrogen H+ and hydroxyl OH- ions are equal, and the reaction 
is neutral. Most soils have pH values between 4 and 8. Soils showing pH above 8 
contain usually considerable amounts of natrium Na and soils showing pH below 4 
contain sulfuric acid [Troeh, Thompson 2005, p.152].

Measuring pH and pH ranges

Soil pH is measured either by electrometric (in laboratory) or colorimetric (in 
the field) methods. The core of the electrometric method is pH electrode system 
consisting of glass membrane and calomel reference electrodes. Glass electrode 
is a very thin glass bulb (membrane alike) filled with the dilute HCl in which  
Ag-AgCl wire is inserted. When this bulb is immersed into the solution, a potential 
difference called half-cell potential develops between the inner and outer solutions. 
This electrode is connected by the salt bridge with the calomel electrode being  
a mixture of liquid Hg and solid Hg2Cl2 immersed in saturated KCl solution. Before 
measurements, the electrodes are placed in the buffer solution of known pH, and the 
system is standarized. Soil pH can be measured in liquid or suspended soil extract. 
There are three the most commonly used extracts: water, KCl and CaCl2. All these 
methods are covered by the ISO 10390/2004(E) norm. According to this norm pHH2O 
may be determined in a 1:5 (volume fraction) suspension of soil in water, pHKCl in  
1 mol∙dm-3 KCl solution or pHCaCl2 in 0,01 mol∙dm-3 calcium chloride solution. Each 
of these extracts has its advantages and disadvantages. The pHH2O is considered as 
being the closed to the “true” value characterizing the soil conditions. However, the 
readings depend upon the soil-water ratio and are different when measured in the 
supernatant against the soil suspension. The later mentioned difference is called the 
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suspension effect. The pHCaCl2 is lower than pHH2O, particularly in acid soils, due to 
the partial displacement of Al3+ by Ca2+ ions from the soil exchange complex. The 
aluminum ions once in solution undergo the hydrolysis releasing protons H+ and 
decreasing pH value. However, this method is recommended in conjunction with 
determination of the lime potential recognized in calculating the soil requirements 
for limestone application. Determination of pH in KCl gives the most stabile results 
in comparison to other two methods. The values of pHKCl are lower indeed against 
pHH2O and pHCaCl2 but this method reflects better the soil cation exchange capacity 
CEC and the composition of cations in this complex [Kim H. Tan 1993, p.269]. 
Formally, all soils showing pH below 7 are classified as acid, above 7 as alkaline 
and showing pH =7 as neutral. For practical reasons several ranges of soils pH are 
distinguished (Table 7). To each range, the most important buffering mechanism is 
ascribed. 

Table 7. Soil pH ranges and corresponding soil buffering mechanisms [Robarge and 
Johnson 1992, after Sparks 2003, p. 268]

Descriptive terms pH range Buffering mechanism

Extremely acid below 4,5 Iron range (pH 2,4–3,8)

Very strongly acid 4,5–5,0 Aluminum/ iron range (pH 3,0–4,8)

Strongly acid 5,1–5,5 Aluminum range (pH 3,0–4,8) 

Moderately acid 5,6–6,0 Cation exchange (pH 4,2–5,0) 

Slightly acid to neutral 6,1–7,3 Silicate buffers (pH >5,0)

Slightly alkaline 7,4–7,8 Carbonate (pH 6,5–8,3) 

Soil pH estimation in Poland

In Poland, the official method of pH determination is one mol∙dm-3 KCl 
according to PN-ISO 10390, 1997. The same norm covers two other, occasionally 
used methods of pH determination, in water and in 0,01 mol∙dm-3 CaCl2 solution.  
Five ranges of soil pHKCl are distinguished: very acid soils, pH below 4,5, acid soils, 
pH 4,5-5,5, medium acid soils, pH 5,6-6,5, neutral soils, pH 6,6-7,2, and alkaline 
soils, pH above 7,2. Several attempts have been made to compare the results of 
pH determination in all three already presented extracts. In the years 2007-2009 in 
scope of the MOEL (Mittelosteuropaische Lander) [Loch 2009] group activities, 
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representative soil’s samples were collected in 10 countries and analyzed for the 
basic soil fertility parameters including pH values. In half of the countries pHKCl and 
in half pHCaCl2 methods are officially applied. The relation between values measured 
by both methods proved to be significantly correlated (R=0,98) and approximated the 
best by a double reciprocal regression function: pHCaCl2 = 1/(0,0375 +0,735/pH KCl). 
This means that in acid soils pHKCl

 values were substantially lower, in the neutral 
soils were practically equal and in alkaline soils higher in comparison to the pHCaCl2 
ones [Fotyma, Dobers 2008]. Another investigation carried on in scope of the soil 
monitoring system reveal similarly strong correlation between the values of pHKCl 
and pHH2O. This relation was the best approximated by the linear regression: pHKCl 
= -2,213 + 1,220pHH2O, R= 0,95. It confirms that the soil pH in KCl in acid soils is 
significantly lower than pH in water but the difference between pH values diminish 
along with changing soil reaction to neutral and alkaline. Determination of soil pH in 
water and in calcium chloride solution gives very similar results and the slope of the 
regression line is close to 1, which means the proportionality of pHwater and pHCaCl2 
values. However, pHCaCl2 is by standard value lower, then pH in water.    

Soil reaction in Poland 

As it was already mentioned most soils in Poland, are of glacial origin and have 
been formed from Pleistocene boulder clay and sand, strongly bathed and sorted 
by glacial waters. The cation exchange capacity of these soils is saturated mainly 
with H+ and Al3+ ions and therefore, they show the acid and strongly acid reaction. 
Soil acidity is the single, most severe factor limiting its productivity, fertility and 
resilience (supressiveness) of soils in the country. The status of Polish soils with 
respect to its reaction is much differentiated between the country’s regions NUTS2 
(Table 8, Figure 3).
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Table 8. Soil reaction in Poland on NUTS2 level [Ochal 2012]

Region (NUTS2), 
Fig. 3

Percent of soils in pH range % of very 
acid and 
acid soils

very 
acid acid slightly 

acid neutral akaline 

Dolnośląskie 14,27 28,70 33,85 14,22 8,95 42,9

Kujawsko-
pomorskie 10,17 21,19 27,98 23,27 17,39 31,3

Lubelskie 21,06 26,27 23,37 14,53 14,78 47,3

Lubuskie 12,58 32,85 37,91 11,77 4,90 45,4

Łódzkie 32,14 33,34 21,72 9,08 3,71 65,5

Małopolskie 31,32 28,55 20,90 14,59 4,64 59,9

Mazowieckie 31,24 29,09 22,00 12,91 4,76 60,3

Opolskie 6,04 22,71 45,57 19,54 6,13 28,7

Podkarpackie 36,28 30,53 19,32 11,40 2,47 66,8

Podlaskie 31,65 34,78 21,30 10,05 2,22 66,4

Pomorskie 16,75 34,41 29,08 17,82 1,94 51,1

Śląskie 23,14 30,67 32,00 11,16 3,04 53,8

Świętokrzyskie 19,02 21,77 21,02 20,05 18,13 40,8

Warmińsko-
mazurskie 22,13 39,28 25,45 11,13 2,01 61,4

Wielkopolskie 15,82 28,31 30,94 14,12 10,82 44,1

Zachodniopomorskie 11,69 30,88 29,93 16,20 11,31 42,6

Poland 20,21 29,39 28,00 14,74 7,66 49,6

In the whole Poland about 50% of soils or to be precise the soil samples collected 
in scope of the activities of Agrochemical Laboratories show very acid and acid 
reaction, which seriously limits the soil productivity. In five regions, the share of 
such soils exceeds 60%. 
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Figure 3. The share of the very acid and acid soils in regions (NUTS2) of Poland  
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Soil organic matter SOM

Conceptual versus analytical approach

From the conceptual point of view, the term soil organic matter is not 
unambiguous [Carter 2001]. According to Stevenson [1982, cited after Sparks 2003] 
it is the “total of the organic compounds in soil exclusive of undecayed plant and 
animal tissues, their partial decomposition products and the soil biomass“. Other 
definition recommended by the Soil Science Society of America [2001] sounds ”the 
organic fraction of the soil exclusive of undecayed plant and animal residues”. This 
definition has been adopted by ENVASSO project. Perhaps the simplest definition 
is “natural C-containing organic materials living or dead, but excluding charcoal“ 
[www.soils.wisc.edu]. More useful then conceptual is an analytical approach, i.e. the 
method of SOM estimation. Due to heterogeneous structure not defined chemically 
the SOM content cannot be measured directly. The main and unique component of 
soil organic matter is carbon C (52–60%) therefore, soil organic carbon SOC and 
SOM are treated analytically as synonyms. Three methods of SOM, SOC estimations 
are in use. The most common and not demanding the sophisticated equipment is  
a wet chemical oxidation. This method is usually based on Walkley – Black procedure 
from 1934, in which dichromate and sulphuric acid as oxidation agents have been 
applied without or with heating. Due to incomplete oxidation of all soil’s organic 
compounds, the results expressed as % or in g C∙kg-1 soil is multiplied by a correction 
factor, which, however, vary depending upon the soil type within the range 1,16–1,59 
[Rodeghiero et all. 2009]. To convert SOC content to SOM content another factor 
1,724 are used, assuming that SOM includes on the average 58% SOC. However, 
this factor varies as well greatly, even for arable soils in the range 1,4 – 3,3 [ISO 
10964.1995]. The necessity of using somewhat arbitrary recalculation factors, do 
not mention high amounts of hazardous wastes are the disadvantages to this method. 
The most modern method is thermal oxidation by dry combustion using an elemental 
analyzer or a mass spectrometer [ISO 10694.1995]. This is a rapid and probably the 
most reliable method to determine SOC content, providing that the soil is free of 
carbonate or the sample is pre-treated with acids to remove them. The disadvantage 
is high cost of automatic dry combustion equipment and its maintenance. Sometimes 
loss-on-ignition LOI method, based on thermal oxidation of organic matter in the 
temperature about 5000C in the muffle furnace has been used. In this method, the 
loss of soil sample weighs before and after ignition is proportional to the amount of 
SOM. This method usually gives SOM values about 25% higher in comparison to 
dry combustion ones [Weil, Magdoff. 2004] 
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Quanity of SOM, SOC

The content of soil organic matter is much differentiated between the continents 
and countries, NUTS1. In Europe, the classification of European Soil Database is 
in force, distinguishing the following four ranges of organic matter content: very 
low <1% of SOC and/or <1,7% SOM, low 1,1-2,0% SOC and/or 1,7-3,4% SOM, 
medium 2,1-6,0% SOC and/or 3,5-10,2% SOM and high > 6,0% SOC and/or >19,2% 
SOM [ESB after Gonet, Markiewicz 2007 p. 23]. The natural factors influencing the 
content of SOM are climate or geography, slope and soil texture [Weil, Magdoff 
2004]. These factors are outside the scope of framers activities and compose so-
called agro-ecological zones AEZ (as in CATCH-C project). Utilization of soil 
and management practices on arable soils influences considerably the quality and 
quantity of SOM. In line with the general regularities, SOM content is higher under 
grassland vegetation, increases under the influences of organic and to a lesser extent 
mineral fertilization and is influenced positively by long-term no-tillage practices. 
The latter factors depend on a type of farming and management practices. Therefore, 
one can expect the differentiation of SOM content among the types of farm at a given 
agro-ecological zone FTZ. 

Quality of SOM 

Soil organic matter consists of many classes of organic compounds differing 
considerably by chemical, biochemical and physical properties. The conceptual 
approach to SOM quality was focused on its fractionation into more homogenous 
parts in terms of their biochemical properties and turnover time [Denef et all. 2009]. 
Three main ways of SOM fractionation can be singled out, biological, physical and 
chemical. The biological fractionation separates SOM into labile and more resistant 
pools through microbiological activity. Physical fractionation relies on separating 
SOM into unprotected and protected (recalcitrant) parts and further isolating from 
unprotected part the light fraction LF and particulate fraction POM. Uncomplexed 
SOM is not bound to mineral soil particles. Light fraction is separated according to 
its density (1,6-2,0 g∙cm-3) while a particulate fraction according to size (typically 
50-53 µm) [Gregorich et al. 2008]. Chemical fractionation is based on, in turn 
extraction and precipitation processes. The major fractions such separated are humic 
acids soluble in alkali and precipitated by acids, fulvic acid soluble in alkali and 
not precipitated by acids and humin extracted neither by alkali nor by acids. In all 
types of fractionation, the main problem lies in, firstly separating SOM from the 
soil and secondly separating humus from other organic substances. Conceptual 
approach deepens understanding about the structure, origin and turnover of SOM 
but has a little practical consequence. In the few last decades, the analytical approach 
is in the foreground. In this approach, the focus is on the labile or active pool of 
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SOM which constitutes a small portion of the total SOM (usually 0,02 – 0,2%) but 
plays a decisive role in maintaining and increasing soil fertility. The living biomass 
is part of this particular pool. Labile SOM pool can be quantitatively determined 
either by mild oxidation or by neutral extraction. Weil et al. [2003] proposed a 
simplified method for labile C pool estimation using as an oxidant KMNO4. This 
pool proved to be more closely related to soil microbial activity measured by soil 
respiration and/or microbial biomass than the content of total SOC estimated by dry 
combustion method. Ghani at all. [2003] extracted the labile pool of SOC with the 
hot-water at 800C for 16 hours (HWC method). The amounts of HWC showed strong 
positive correlation with soil microbial biomass-C and mineralizable nitrogen. The 
simple and estimated “by the way“ parameter of organic matter quality is the C/N 
ratio. It is rather, however, used for predicting the prevailing direction of nitrogen 
immobilization/mineralization processes and concerns, mainly the plant residues 
and manure incorporated into the soils. The break-even value of C/N ratio is 32/1 
[Troeh,Thompson 2005, p.113].By this ratio in incorporated material the balance 
of immobilization/mineralization processes is established. Broader ratio leads to 
immobilization and narrower to mineralization of nitrogen in the soils.  

 Estimation of SOM quantity and quality in Poland 

In Poland, the total content of SOC is analyzed with wet chemical oxidation 
method in modification of Tiurin and the total content of nitrogen SON with Kjeldahl 
method. In Tiurin method, organic carbon is oxidized with 0,4 mol∙dm-3 K2Cr2O7 in acid 
solution with HgSO4 or Ag2SO4 as catalysts [ISO 14235.1998]. For recalculating the 
SOM content into SOC content the factor 0,58 is used. Few laboratories are provided 
with C-N combustion automatic analyzers and experience the dry combustion method 
both for carbon and for nitrogen. Soil organic matter quality is being determined for 
experimental purposes only. The extraction of SOM with alkali and further separation 
into three operationally distinguished fractions, i.e. humic acids HA, fulvic acids FA 
and humin are applied. Humin are sonified  in the UV light and fractionated into 
clay associated HA (HA-B) and FA (FA-B) [Anderson. D.W., Schonenau J.J. 2008.
p.675]. Another occasionally used method is hot-water extraction HWC of labile 
organic matter.  

The content of soil organic matter in Poland

The prevalence of light soils in Poland determines its low content of organic 
matter. According to the criteria of European Soils Database almost all soils in the 
country show very low and low content of SOM, and the average value is 2,2% 
SOM only. The ranges of SOM content in Poland are, however, set at the lower level 
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(see Table 9). Like the other soil parameters, SOM content is differentiated between 
the regions, NUT2 (Table 9). Soils in the regions kujawsko-pomorski, mazowiecki, 
łódzki and wielkopolski are particularly poor in soil organic matter. In these regions, 
the majority of soil belongs to the very light and light textural classes. Poland lies in 
one climatic (geographic) – continental region and is rather a lowland, flat country. 
Therefore, from the three above-mentioned factors influencing the SOM content the 
decisive one is soil texture.     

Table 9. SOM content in Poland on NUTS 2 level [Stuczyński, unpublished data 
2010]

Region (NUTS 2) Fig.2
% of soil in the SOM category*  

low medium high very 
high

low + 
medium 

Dolnośląskie 4.1 24.6 41.7 29.5 28,7
Kujawsko-pomorskie 11.6 58.0 17.2 13.2 69,6
Lubelskie 4.4 55.4 21.6 18.6 59,8
Lubuskie 3.9 43.7 28.0 24.4 47,6
Łódzkie 2.7 59.2 24.5 13.6 61,9
Małopolskie 11.7 44.9 31.8 11.6 56,6
Mazowieckie 12.5 51.6 21.0 14.9 64,1
Opolskie 1.5 39.3 44.5 14.7 40,8
Podkarpackie 8.2 32.8 44.9 14.0 41,6
Podlaskie 2.5 55.2 36.3 6.0 57,7
Pomorskie 3.6 29.3 36.3 30.9 32,9
Śląskie 4.5 30.5 45.1 19.8 35,0
Świętokrzyskie 17.3 42.3 30.4 10.1 59,6
Warmińsko-mazurskie 3.0 50.2 28.4 18.4 53,2
Wielkopolskie 14.1 55.1 21.9 8.9 69,2
Zachodniopomorskie 6.5 42.2 33.4 17.9 48,7
Poland 7.6 47.1 29.3 16.0 54,7

* low <1,%, medium 1,1 – 2,0%, high 2,1-3,0%, very high > 3,0% 

In the last year’s time-scale research program on the long-term changes of SOM 
content has been launched at the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in 
Puławy. In the years 1963-1980 a number of the reference soil profiles have been 
analyzed for the soil quality parameters including SOM content, in scope of the 
soil mapping program. In 2002-2005 in precisely the same sites soil samples were 
collected again and analyzed as before for SOM content, among other soil parameters. 
The general trend for SOM changes was negative, and the slope of the regression 
line depends on the initial content of soil organic matter [Stuczyński at all. 2007]. 
The results for 56 soil profiles in Dolnoślaski Region characterized by the very good 
soils, and Podlaski region characterized by rather weak soils, already processed and 
published, are presented in Tables 10 and 11. 
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Table 10. The changes of SOM content in reference soil profiles in Dolnośląski 
Region [Stuczyński et. al 2007]

Categories of 
SOM content

% profiles in 
1963–1980

average % 
SOM in 

1963–1980

% profiles in 
2003

Average % 
SOM in  2003 

Low (<1,0%) 7,1 0,83 0 1,71

Medium (– 2%) 32,1 1,60 50,0 2,07

High (2-3,5%) 53,6 2,69 42,9 2,27

Very high (>3,5) 7,1 4,32 7,1 2,78

Table 11. The changes of SOM content in reference soil profiles in Podlaski Region 
[Stuczyński et. al 2007]

Categories of 
SOM content

% profiles in 
1970

average % 
SOM in 1970

% profiles in 
2004

Average % 
SOM in  2004

Low (<1,0%) 2,65 0,88 8,26 0,82

Medium (–2%) 61,6 1,64 76,1 1,49

High (2-3,5%) 20,4 2,91 13,3 2,48

Very high (>3,5) 5,32 4,38 2,36 4,23
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Nitrogen dynamic and availability

Conceptual versus functional approach

Almost the whole amount of soil nitrogen (over 98%) appears in soil organic 
matter SOM, which on the broad average includes 4,7% N. This content is, however, 
very variable between types of soil, management practices and pools of SOM itself 
[Seiter, Horwath 2004]. Soil nitrogen undergoes continuous and opposing processes 
of mineralization and immobilization. The direction and net effect on these processes 
depends upon the C:N ratio of inherent and introduced into the soil, organic matter. 
For plant nutrition, the mineralization process is positive because provides crops 
with some amount of available, mineral nitrogen. From environmental point of view 
and considering the long-term effect of increasing content of SOM in the soil the 
balance of both processes on behalf of immobilization should be recommended. In 
line with the functional approach, the main focus is on analysis the actual content 
of mineral nitrogen and on estimation, the mineralization potential of soil organic 
nitrogen. 

Mineral nitrogen Nmin

Mineral nitrogen includes nitrate N-NO3, nitrite N-NO2 and ammonium  
N-NH4 compounds. These nitrogen forms are extracted with weak potassium chloride 
solution and estimated by automated method using segmented flow analysis [ISO 
14256-2.]. Opposite to other plant nutrients; soil samples for Nmin estimation are 
collected not only from the plow layer (0-25/30 cm) but from the subsoil (30-50/60 
cm) and even deeper (up to 90/100 cm) soil layers as well. Another difference is in 
analyzing the fresh or defrosted soil samples without their drying. However, another 
one relies on expressing the content of Nmin in kg per ha and not in mg per one kg 
of soil. The content of Nmin as an indicator of actual soil potential to fulfill crop 
nitrogen requirements has been developed in early 60ties in the USA and introduced 
to Europe few years later mainly by Wehrman and Scharpf in mid 1970s [Wehrman, 
Scharpf 1986]. In Germany and in a few other Western European countries, the Nmin 
test was used in the fertilizer recommendations according to the simple principle 
“kilogram per kilogram”. It means that for each kilogram of mineral nitrogen in the 
soil layer 0-90 cm the standard recommended nitrogen rate has been decreased by 
one kilogram as well. In Poland, the research program on Nmin method has started 
in late 1980s [Fotyma M., Fotyma E. 1988] and is being continued ever since. The 
preliminary aim of Nmin method was the better tuning of fertilizer recommendation to 
the soil conditions at the early stage of plant development (in the spring). However, 
the researches gained the new impetus in early 1990s after adopting in UE countries 
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the Nitrogen Directive. The content and distribution of mineral nitrogen in the soil 
profile at the end of vegetation (in the autumn) offers the possibility to predict and/or 
simulate the concentration of nitrate in the ground water [Fotyma et al. 2010]. 

Mineralizable nitrogen

It is the amount of nitrogen, which undergoes the process of mineralization 
during a period of time, usually during the period of accumulation this element by 
crops. The only reliable method to estimate this pool of nitrogen is a biological one 
i.e. incubation of soil samples. The chemical methods based on extraction of some 
nitrogen compounds generally failed, despite many efforts for developing those 
[Picone et al. 2002]. Stanford and Smith [1972] proposed the method of aerobic 
incubation, and Keeney and Bremner [1966] an anaerobic one [after Curtin,Campbell 
2008,p. 600]. The first method has a theoretical background and reflects better the 
field conditions, but it is time consuming (20-30 weeks incubation period), and the 
sample must be pre-treated to remove the inherent mineral nitrogen content. The 
amount of potentially mineralizable nitrogen No is calculated from the first-order 
kinetic model Nmin = No(1-e-kt) and the parameters of this model must be, firstly, 
approximated and then calculated using nonlinear least-square regression. The 
second method is much simpler and quicker (seven days incubation period), but 
during incubation ammonia form of nitrogen is accumulated and estimated only. 

Nmin method in Poland

In Poland, the German approach to Nmin soil test has been followed since the 
late 1980s starting with the field experiments. Nitrate N-NO3 and ammonium N-NH4 
compounds is extracted from the fresh or defrosted soil samples using 1% K2SO4 and 
further analyzed using segmented flow analysis. The main problem lays not in soils 
sampling to the depth of 90 cm and not in analytical procedure but in interpreting 
the data. It was soon proven that the simple principle “kilogram per kilogram” could 
not be applied for the light soils prevailed throughout the country. The concept of 
Nmin replacement value RNV i.e. finding the factor to multiply the amount of Nmin for 
obtaining the same yield effect as under application of one kg fertilizer N was next 
applied. This factor, depending on soils, weather and crop proved to be in a range 0,6 
– 1,2 but showed the great variability and unpredictability. In 1997, the soil mineral 
nitrogen monitoring program has been commissioned by the Ministry of Agriculture 
and Rural Development, with the main aim to recognize the status of arable soils 
with respect to Nmin content and to calibrate this test for fertilizer recommendation 
purposes and environment protection. The program was launched in 2007 in about 
5100 sites on soils representative for the whole lowland Poland and continued until 
2006. In each point soil, samples have been collected twice a year from the soil layers 
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0-30, 30-60 and 60-90 cm and frozen for the analysis. After defrosting and extracting 
with 1% K2SO4 the content of nitrate N-NO3 and ammonia N-NH4 was measured 
using the automatic flow colorimeter. The results were expressed in kg N per ha 
of land considering the soil density. The distribution of data was not a normal and 
therefore, median was taken as the measure of mean value and pentiles as a measure 
of data distribution [Fotyma et al. 2010]. Due to a high number of data (almost 50 
thousand), it has been assumed that they represent the whole population of arable 
soil in Poland. Therefore, the content of Nmin and/or the nitrate in the pentiles is 
proposed as the classes of mineral nitrogen in soils (Table 12). 

Table 12.  Classes of Nmin (N-NO3+N-NH4) and nitrate (N-NO3) amount in soils of 
Poland, kg N ∙ha-1 in the soil profile 0- 90 cm in the spring period [Fotyma 
2010, Rutkowska, Fotyma 2011] 

Amount of mineral (N-NO3 +N-NH4) and nitrate* N-NO3 nitrogen in kg N∙ha-1 

No 
samples very low low medium high very high 

very 
light

10983 <=41 
(<=17)

42-57 
(18-28)

58-76
(29-44)

77-108 
(45-69)

>108 
(>70)

light 19934 <=51 
(<=26)

52-71 
(27-43)

72-94
 (44-63)

95-131 
(64-96)

>132 
(>97)

medium 8858 <=58 
(<=33)

59-79 
(34-52)

80-104 
(53-74)

105-145
(75-108)

>146 
(>109)

high 7948 <=60
(<=37)

61-82 
(38-58)

83-109
(59-82)

110-150
(83-119)

>151 
(>120)

*in parenthesis N-NO3

The classes of the mineral nitrogen and/or nitrate nitrogen was set in two-
dimensional arrangement, like the classes of potassium and magnesium content. The 
medium class is the break-even range by which the standard nitrogen fertilizer rates 
should be applied. When the measured amount of mineral or nitrate nitrogen falls 
in the very low and low classes, the increases and when it is in high and very high 
classes, the decreases of standard nitrogen rates are recommended. This approach to 
the Nmin soil test differs from the former ones, i.e. “kilogram per kilogram” principle 
and/or mineral nitrogen replacement value RNV, and is a novelty in the literature. The 
same approach was used for calibration the soils nitrate N-NO3 test for environment 
protection. The focus here is on the content of nitrate, easily leached down form of 
mineral nitrogen, in the autumn period after harvesting the crops (Table 13).
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Table 13. Classes of nitrate (N-NO3) amount in soils of Poland, kg N ∙ha-1 in the soil 
profile 0–90 cm in the autumn period [Fotyma 2010, Rutkowska, Fotyma 
2011] 

Amount of mineral nitrate N-NO3 nitrogen in kg N∙ha-1 

No 
samples very low low medium high very high 

very light 10915 <=26 27 – 43 44 – 63 64 – 96 >96

light 19780 <=33 34 – 53 54 – 76 77 – 115 >115

medium 8844 <=35 36 – 56 57 – 82 83 – 124 >124

high 8030 <=37 39 – 60 61 – 87 88 – 131 >131

From the environment protection point of view, the “safe “amount of nitrate 
in the soil profile 0-90 cm in autumn period in the very light and light soils is in 
the low class, and in the medium and heavy soils in medium class. On the base of 
calculation, not presented here, if the amount of nitrates in autumn exceeds these 
limits the processes of leaching down nitrates come into force. Similar limits have 
been set at 90 kg N-NO3 in Belgium (Flanders) and 45 kg N-NO3 in Germany (Baden-
Wurttenberg) [Berge,van Dijk 2009]. 
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Available phosphorus content and supply classes

Conceptual – functional approach

The content of total phosphorus in soils is rather low, in the range 0,02–0,15% P. 
Phosphorus, except for apatite does not appear in any soil minerals, and the phosphorus 
compounds are dispersed in the whole soil body. Phosphorus anions exist in the 
soil solution in a very low concentration of 10-5 to 10-4 mol∙dm-3 [Mengel, Kirkby 
1982 p. 393]. These anions undergo several processes as adsorption-desorption, 
precipitation-solubilization, mineralization-immobilization and oxidation-reduction. 
The conceptual approach to the phosphorus availability is therefore, extremely 
complicated and of low practical value. The decisive factor influencing the direction 
and extent of these processes is soil reaction (pH). Acid soils contain high amounts 
of Fe and Al ions as well as hydrous oxide clays [Kim H. Than 1992, p. 249]. 
Phosphorus anions are adsorbed by aluminium silicate minerals through bridges with 
octahedral Al. This process is named the phosphorus retention and is hardly reversible  
(P desorption) which makes phosphorus unavailable for plants. Phosphorus anions 
can also form bonds with free aluminum and iron ions into the series of slowly soluble 
or insoluble hydroxy phosphates. This process is known as phosphorus fixation 
and leads to precipitation of, at the beginning partly soluble and later on, insoluble 
compounds like variscite and strengite. Neutral and alkaline soils contain soluble 
and exchangeable calcium ions as well as free calcium carbonates. Phosphorus 
anions react with all forms of calcium to the forms of insoluble hydroxy-,oxy- and 
fluoro-apatite [Kim H. Than 1992, p. 249]. The product of adsorption-desorption and 
precipitation-solubilization processes is strong dependence phosphorus availability 
of soil pH. The highest concentration of phosphate ions is found in the soil showing 
slightly acid to neutral reaction (pH 6,0–7,0). A substantial part of total soil 
phosphorus (20-80%) [ Mengel, Kirkby 1982, p. 387] appears in soil organic matter 
and its availability depends on mineralization processes.

Methodological – analytical approach

The analytical approach to phosphorus availability relies either on distinguishing 
the pools of this element or on describing quantitatively the adsorption – desorption 
processes. The pools of phosphorus can be separated by sequential extraction 
method, proposed in mid 50ties by Chang and Jackson and developed by Hedley 
et al. (1982). The latter method aims at quantifying labile P (extracted with resin 
and bicarbonate), Ca-associated P, Al+Fe-associated P and labile/stable forms of 
organic P. This approach is the only one used with some success in evaluation of 
available phosphorus [Tiessen, Moir 2008]. Sequential procedure is very laborious 
and time demanding, and it is rather a scientific tool, not applied for routine soil 
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testing. Adsorption is defined as the concentration of phosphorus at adsorption or 
precipitation surfaces. The curve relating the concentration of phosphorus anions 
in soil solution to its concentration on adsorbed material is called the adsorption 
isotherm. There are several types of equations describing adsorption isotherms and 
the most common are Freundlich and Langmuir equations. The most important and 
of practical value, parameter calculated from these equations is P concentration 
of equilibrium solution. However analytical procedures used for describing the 
adsorption isotherms is very cumbersome and unsuitable for routine soil analysis. 

The simplest and most common procedures are based on empirically developed 
extraction procedures with alkaline and/or acidic solutions. The amounts of 
extracted “available” phosphorus are regressed against the plant indices (yield, 
fertilizer efficiency) and evaluated after the highest correlation coefficients. The 
extracting solution must be fitted for the type of soil and expected conceptual pools 
of phosphorus. On acid and neutral soil the most common is fluoride extraction 
according to Bray-Kurtz [1945] method and for slightly acid to alkaline soils the 
bicarbonate method proposed by Olsen et al. [1954]. In Central and Western Europe, 
the Egner et al. [1960] method in different modification, based on lactate solution 
buffered to low pH is in common use. Laboratories dealing with routine analysis 
for fertilizer recommendation procedure are favoring the complex extraction of 
many plant nutrients by one extraction solution. In Europe in the last years Mehlich 
3 method gains in popularity [Siadi N., Sen Tran T. 2008]. Mehlich 3 solution 
composed of acetic acid, ammonium nitrate, ammonium fluoride and EDTA are 
claimed to be universal or multielement extractant for most of the plant’s macro-and 
micro-nutrients. Last but not the least the simple anion-exchange resin methods are 
sometimes used, also in the version of polyester of Teflon membranes immersed 
directly in the soil.

Available phosphorus in Poland and in MOEL (see soil pH) countries

In Poland, the Egner-DL bi-elements method [PN-R-04023. 1996] is officially 
used for determination the available phosphorus and potassium. The extraction 
solution is calcium lactate buffered with hydrochloride acid to pH 3,5. This method 
is unsuitable for alkaline, or carbon containing soils because a part of otherwise 
insoluble and plant unavailable calcium compounds are being dissolved. The 
calibration figures,  including five classes of available P stems from the former three-
classes systems and it is used since 1985 (Table 14). This is the one-dimensional 
system which is universal for all soil categories. Lately, there has been a dispute if 
soil pH should not be included as the factor, thus making the system two-dimensional 
one.  
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Table 14. Classes of available phosphorus content in soils of Poland, mg of P 

Units 
Class of available phosphorus content

very low low medium high very high 
mg P·kg soil <=22 23-44 45-88 89-175 >175

In the years 2007-2009 in scope of the MOEL (Mittelosteuropaische Lander) 
[Loch 2009] group activities, representative soil’s samples were collected in 10 
countries and analyzed for the basic soil fertility parameters including available 
phosphorus. In each country, all samples have been analyzed by a country’s official 
method, and the whole set of data were statistically elaborated. Altogether, 4 methods 
of phosphorus (and potassium) extraction are used: Egner-DL (calcium lactate) 
in Latvia and Poland, Egner–CAL (calcium acetate,calcium lactate,acetic acid) in 
Austria and Germany, Egner–AL (ammonium lactate, acetic acid) in Lithuania and 
Hungary and Mehlich 3 (acetic acid, ammonium nitrate, ammonium fluoride, EDTA) 
in Czech Republic and Slovakia [Fotyma, Dobers 2008, p. 8-14]. In most of the 
countries, the one-dimensional system of calibration is in operation distinguishing 
five classes of available phosphorus content. However, in Latvia, Czech Republic and 
Slovakia, the second factor, i.e. soil texture and in Estonia SOM content is included. 
 For making a comparison of such as a heterogeneous system of available phosphorus 

Fig. 4. Analysis of means for phosphorus content (in Germany DE and Hungary HU
 two independent laboratories were involved). 

SL (blue horizontal line) center line, grand average, LDL (red bottom line) – lower 
decision limit, UDL (red upper line) – upper decision limit. 
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evaluation the classes of P content were coded into numbers, from 1 (very low) to 
5 (very high) and subjected to analysis of means (Fig. 4). The figure shows that, if 
a farmer sent  his sample to 12 laboratories, nine of them would classify his soil in 
low to medium/high classes (codes between 2,5–3,9) of phosphorus content, but 
one laboratory would it classify as  low and two laboratories as high/very high. 
Four laboratories, from Estonia EE, Poland PL, Slovenia SL and Czech Republic 
CZ would give the very similar advice, close to the grand average. Most probably 
the same discrepancies might be expected between the laboratories in countries 
participating in CATCH-C project. 

Available phosphorus content in the soil of Poland      
  

Like the soil reaction (see table 8) and SOM content (see table 9) the available 
phosphorus content is very different in regions (NUT2) of Poland (Table15).

Table 15. The content of available phosphorus in soils of Poland on NUTS2 level 
[Ochal 2012]

Region (NUTS2), Fig. 3

Percent of soils in available phosphorus classes % of 
very 

low and 
low 

very 
low low medium high very 

high

Dolnośląskie 11,47 22,58 23,54 16,21 26,20 34,0
Kujawsko-pomorskie 4,03 19,08 24,41 18,82 33,66 23,1
Lubelskie 12,23 30,96 29,00 16,88 10,94 43,2
Lubuskie 2,95 20,52 30,88 22,95 22,70 23,5
Łódzkie 8,09 30,03 25,85 14,94 21,10 38,1
Małopolskie 26,47 27,14 17,17 10,30 18,92 53,6
Mazowieckie 6,91 25,29 27,87 17,84 22,09 32,3
Opolskie 4,50 21,61 26,58 19,46 27,85 26,1
Podkarpackie 21,06 30,23 20,93 11,60 16,19 51,3
Podlaskie 9,21 32,20 28,39 15,03 15,16 41,4
Pomorskie 3,92 18,86 24,66 18,74 33,82 22,8
Śląskie 18,93 27,30 21,58 13,65 18,54 46,2
Świętokrzyskie 23,58 28,42 17,59 10,08 20,33 52,0
Warmińsko-mazurskie 5,77 24,22 27,89 19,15 22,97 30,0
Wielkopolskie 3,21 18,20 28,99 21,97 27,63 21,4
Zachodniopomorskie 2,68 19,27 31,75 21,64 24,66 21,9
Poland 8,94 23,76 25,94 17,55 23,81 32,7

On the country-level NUTS1 about one-third of soils are poor (very low and 
low content) in available phosphorus. However, even in a much generalized scale of 
NUTS2 in many regions the share of soils poor in phosphorus surpasses 40%. 
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Fig. 5. The share of soils poor in phosphorus in regions NUTS 2 of Poland [Ochal 2011].
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Available potassium content and supply classes

Conceptual – functional approach
 

Potassium, like phosphorus is a basic plant nutrient but differs from phosphorus 
in many respects. It is the seventh most abundant element in the world’s crust 
comprising on average about 2,8% of it. The median concentration of potassium 
in mineral soils is 1,4%, ranges between 0,01-3,7% and hence it is the first element 
among the plant nutrients. In the straightforward conceptual-functional approach, 
four pools of potassium are distinguished (Fig. 6). 

Fig. 6. Conceptually distinguished pools of potassium [Fotyma 2009] 

The pivotal role in plant nutrition plays potassium in soil solution comprising 
however, 0,1-0,2% of total potassium only, which must be constantly replenished 
from the exchangeable pool of this element. The exchangeable or readily available 
potassium refers to its pool reversibly adsorbed on the planar surface and edges of 
soil secondary minerals and SOM particles. Exchangeable potassium makes 1-2% 
of the total pool and is in turn replenished from the fixed or slowly available one. 
The fixed pool represents a considerable 1-10% share of total potassium in the soil, 
and it is adsorbed on wedges of soil secondary minerals called phyllosilicates. The 
remaining pool called structural or lattice potassium is held within the structure of 
primary soil minerals, feldspars and micas and becomes available for plants through 
very slowly running weathering processes [Romheld, Kirkby 2010, Syers 1998, 
Fotyma 2011]. 
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Operational-analytical forms of potassium

In this approach, several forms of potassium are estimated according to the 
standard analytical procedures. These forms partly overlap with conceptual potassium 
pools. The following forms of potassium are here distinguished: total potassium 
Ktot – by fusion of soil with alkali and/or roentgen spectrometer, nominally total 
potassium Ksem – by dissolution of soil in boiling Aqua Regia, reserve potassium 
Kres– by dissolution in boiling nitric acid, available potassium Kavl – by extraction 
with buffered salt solution, water soluble potassium KH2O – by extraction with 
water, and/or diluted neutral salt, e.g. CaCl2. The routine soil analysis, for fertilizer 
recommendation purposes, usually relies on estimation the available form of 
potassium, which correlate the best with plant uptake of this element. In line with 
this reasoning, the exchangeable potassium Kex, formally being potassium conceptual 
pool is sometimes recognized as the available form of the element. Available forms 
include the whole amount of water soluble, most of the exchangeable and even a 
part of reserve potassium. However, the universal solutions allowing simultaneous 
extraction of several nutrients, including potassium are commonly used for routine 
soil analysis. In Central-Eastern European countries the most common are acid 
solutions based on buffered calcium lactate or calcium acetate developed from Egner-
Riehm concept (Table 16). With these solutions’s available forms of phosphorus and 
potassium have been extracted, and they fit particularly well to acid soils prevailing 
in Central-Eastern Europe. Lately, the Mehlich3 solution has been adapted in few of 
these countries and gains in popularity [Ziadi, Sen Tran 2008]. 

Table 16. Soil tests for available potassium (and phosphorus) in Central-Eastern 
European countries [Fotyma, Dobers 2008].

Soil test Solution Countries Remarks

Egner, DL Calcium lactate, HCl, 
pH 3,8 Latvia, Poland For P and K

Egner-Riehm-
Domingo, AL

Ammonium lactate, 
acetic acid, pH 3,5 Lithuania, Hungary For P and K

Schuler, CAL
Calcium acetate, calcium 
lactate, acetic acid, pH 
3,5

Austria, Germany For P and K 

Mehlich 3

Acetic acid, ammonium 
fluoride, nitric acid, 
ammonium nitrate, 
EDTA

Czech Republic, 
Estonia, Slovakia

Universal test 
for macro-and 
microelements

Exchangeable K Ammonium acetate, 
neutral reference method
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Available potassium in Poland and in MOEL (see soil pH) countries.

In Poland, the Egner-DL bi-elements method [PN-R-04023. 1996] is officially 
used for determination the available phosphorus and potassium. The extraction 
solution is calcium lactate buffered with hydrochloride acid to pH 3,5. The calibration 
figures, including five classes of available K stems from the former three-classes 
systems and are used since 1985 (Table 17). Opposite to phosphorus, it is the two-
dimensional system, considering the soil’s texture. Soil texture is the factor most 
strongly influencing the content of all potassium forms including the available one. 

Table 17. Classes of available potassium content in soils of Poland, mg of K∙kg-1soil 
[Fotyma 2009] 

Soil texture 
(see Table 3)

Class of available potassium content mg of K∙kg-1soil

very low low medium* high very high 

Very light < 20 21-62 63-103 104-145 >146

Light < 41 41-83 84-124 125-166 > 167

Medium < 62 63-104 105-166 167-207 >208

Heavy <83 84-124 125-207 208-249 >250

* threshold range focused on in the fertilizer recommendation system in Poland 

As it has been already described, in the years 2007-2009 in scope of the MOEL 
group activities, representative soil’s samples were collected in 10 countries and 
analyzed for the basic soil fertility parameters, including available potassium 
[Fotyma, Dobers 2008]. For making a comparison of different soil tests for available 
potassium between the countries  the classes of K content were coded into numbers, 
from 1 (very low) to 5 (very high) and subjected to analysis of means (Fig. 7). The 
figure shows that, if a farmer sends  his sample to 12 laboratories,  seven of them 
would classify his soil in low to medium/high classes (codes between 2,5 – 3,9) of 
potassium content, but three laboratories would classify it as very low/low and two 
laboratories as high/very high. Five laboratories, from Germany DE, Estonia EE, 
Latvia LV, Poland PL, and Czech Republic CZ would give the very similar advice, 
close to grand average. Most probably the same discrepancies might be expected 
between the laboratories in countries participating in CATCH-C project. 
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Fig. 7. Analysis of means for potassium content (in Germany DE and Hungary HU two 
independent laboratories were involved). 

SL (blue horizontal line) – center line, grand average, LDL (red bottom line) – lower decision 
limit, UDL (red upper line) – upper decision limit. 

In another research project, partly in scope of collaboration with MOEL countries 
132 soil samples originating from long-term potassium experiments running in 10 
countries have been analyzed for the content of available potassium by methods 
presented in Table 13. The average amounts of potassium extracted by different 
methods were in the following decreasing order: KAL > Kex >KMeh>K DL>KCAL. 
Exchangeable potassium Kex is a form (pool) defined conceptually. Therefore, it may 
be presumed that the method of available potassium determination is as better as its 
results correlate closer with this theoretically grounded pool (Table 18). 

Table 18. Relationships between pairs of examined soil tests of available potassium 
[Fotyma 2011]

Test Kex KDL (X) KCAL (X) KAL (X) KMeh (X)

KMeh 0,98 0,92 0,93 0,97 -

KAL 0,97 0,94 0,95 - KAL=-0,69+1,38X

KCAL 0,91 0,97 - KCAL=-8,14+0,47X KCAL=8,64+0,65X

KDL 0,90 - KDL=5,96+1,24X KDL=-6,32+0,59X KDL=-6,36+0,82X

Kex - Kex=11,27+1,07X Kexm=14,17+1,36X Kex=-10,2+0,71X Kex=-15,9+1,03X
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The closest correlation has been found between exchangeable potassium Kex and 
the Mehlich 3 methods KMeh. Besides, the slope of the regression line between these 
two methods is close to one, which means that both lines run parallel. However, using 
Mehlich 3 method somewhat higher amounts of potassium are extracted. Similar 
proportionality has been also found between Kex and KDL, although the correlation 
coefficient between these two potassium forms is weaker than between Kex and KMeh. 
The highest amounts of potassium are extracted using KAL method, and it seems that 
with this method, not only exchangeable potassium but a part of reserve form Kres is 
estimated.

Available potassium content in soils of Poland

Soils in Poland are generally poor in available forms of potassium and the ratio of 
soils showing very low and low content of this element exceeds 40%. (Table 19).

Table 19. The content of available potassium in soils of Poland on NUTS2 level 
[Ochal 2012]

Region
(NUTS2), Fig. 3

Percent of soils in available potassium  classes % of 
very 

low and 
low 

very 
low low medium high Very 

high

Dolnośląskie 8,15 18,03 36,87 15,42 21,53 26,2

Kujawsko-pomorskie 10,57 28,51 30,60 15,50 14,82 40,8

Lubelskie 16,31 29,19 31,17 10,95 12,38 35,5

Lubuskie 9,05 25,03 30,15 17,73 18,04 34,1

Łódzkie 22,78 36,55 23,49 9,02 8,16 59,2

Małopolskie 25,80 25,00 28,24 8,28 12,70 50,8

Mazowieckie 30,80 34,55 20,66 6,80 7,19 65,3

Opolskie 8,77 18,90 37,04 17,99 17,30 27,7

Podkarpackie 19,07 27,92 29,10 10,81 13,10 47,0

Podlaskie 5,97 31,34 36,59 16,14 9,96 37,2

Pomorskie 8,09 26,62 33,87 14,88 16,53 34,7

Śśląskie 27,62 25,57 31,49 9,89 5,42 53,2

Świętokrzyskie 19,80 30,50 25,88 10,73 13,08 50,3

Warmińsko-mazurskie 3,79 17,99 38,69 20,48 19,04 21,8

Wielkopolskie 12,61 30,81 31,26 13,87 11,45 43,4

Zachodniopomorskie 6,28 26,86 34,96 18,68 13,22 33,1

Poland 14,68 27,21 31,26 13,55 13,30 41,9
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Most of the soils in Poland being of glacial origin are of light texture and acid. 
These factors explain the low content of potassium. The content of potassium is 
different among the regions NUTS2 in the country (Tab. 15, Fig. 8). The poorest 
in potassium soils appear in the Middle Poland, from Małopolski to Mazowiecki 
regions. Slightly better is the situation in the Western Poland which probably results 
from better management practices applied here. 

Fig. 8. The ratio of soils poor in potassium in regions of Poland NUTS2 [Ochal 2012]   
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Available magnesium content and supply classes

Conceptual – functional approach 

The content of magnesium in the soils is lower than those of calcium and 
potassium, and generally lies within the range between 0,05% and 0,5%. Sandy 
soils are much poorer in magnesium than the clayey ones [Mengel, Kirkby 1982, 
p. 461]. Magnesium appears in primary minerals as magnesium silicate (serpentine) 
and carbonates (dolomite). In addition, it is also found in secondary clay minerals, 
particularly in vermiculite. Requirements of plants for magnesium are considerably 
lower than for K, and perhaps it is the reason why it deserves much less attention 
of researchers and farmers. Conceptually, the same four pools of magnesium as 
potassium, i.e. in soil solution, exchangeable, fixed and total can be distinguished 
[Johnston 2007]. In the soil solution, magnesium appears in the form of cation Mg2+ 
or as an ion pair with HCO3

-, Cl- and SO4
2- in the fairly high concentration of about 

10 mg·L-1 [Kim,H.Than.2009. p. 230]. Exchangeable magnesium makes usually 
about 5% of the total pool, or 4-20% of the soil cation exchange capacity CEC. The 
ratio of magnesium in CEC is therefore, much lower than the ratio of calcium, but 
higher in comparison to potassium. The hydrated Mg2+ ion is larger than Ca2+ one 
and is, therefore, less strongly adsorbed and easily available for plants. However, 
in comparison to potassium, Mg2+ as double-charged ion is preferentially adsorbed 
by clay minerals, while the plant’s preference is for potassium. It explains the 
antagonism between these two nutrients, often notices on light, over fertilized with 
potassium, soils [Troeh, Thompson 2005, p. 274]. Fixed magnesium is entrapped 
at the wedge’s position of double-layer clay minerals, particularly of vermiculite. 
In this form, magnesium is practically unavailable for plants unless the minerals 
undergo weathering processes. Unavailable is also magnesium in primary soil 
minerals, although weathering processes run here much quicker in comparison to 
phyllosilicates.

Methodological-functional approach

Much most common in the literature is the methodological approach focuses 
on the available form of magnesium [Staugaitis, Ruthauskiene 2011].  The list of 
magnesium soil tests in which different extraction methods are applied, includes 
dozen’s positions [Ristimaki 2007]. The most often used, as specific for magnesium, 
in European countries are “weak” solution of neutral salts, i.e. CaCl2, BaCl2, KCl 
and water H2O. However, for practical reasons in routine soil analysis the universal 
extracting solutions are in common use as well. Here belong, Egner DL, Egner-
Riehm Domingo Al, Mehlich 3, Schuler CAL (see Table 13) and several others. 
From these methods, the smallest amount of magnesium is extracted by the pure 
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water and the highest by AL solution. Other methods give comparable and mutually 
correlated results, though they depend on soil texture and soil pH.    

Available magnesium in Poland and in MOEL (see soil pH) countries

In Poland, the Schachtschabel method is officially used. Soil sample is extracted 
with 0,0125 mol∙L-1 CaCl2 solution at the ratio 1:20. The calibration figures,  including 
five classes of available Mg stems from the former three-classes systems and are used 
since 1985 (Table 20). Potassium alike, it is the two-dimensional system, considering 
the soil texture. Soil texture is the factor most strongly influencing the content of 
all magnesium forms including the available one. Another factor deciding upon the 
content of available magnesium is soil pH. The relation between soil pH and the 
content of magnesium is the best approximated by the polynomial of the IIed order. 
According to the data of Agrochemical Laboratories [Ochal 2009] soils classified 
as slightly acid (pH 5,5-6,5) show the highest content of available magnesium. Very 
acid soils are simultaneously extremely poor in magnesium, but also in neutral and 
alkaline soils the content of this element decreases. In fact, the system of soil’s 
classification with respect to available magnesium should be three-dimensional 
considering not only soil texture but its pH as well.   

Table 20. Classes of available magnesium content in soils of Poland, mg of Mg∙kg-1 

soil [Fotyma 2009] 

Soil texture
(see Table 3)

Class of available magnesium content mg of Mg∙kg-1soil

very low low medium* high very high

very light <=10 11-20 21-40 41-60 >60

light <=20 21-30 31-50 51-70 >70

medium <=30 31-50 51-70 71-90 >90

heavy <=40 41-60 61-100 101-140 >140
* threshold range focused on in the fertilizer recommendation system in Poland 

As it has been already described, in the years 2007-2009 in scope of the MOEL 
group activities  representative soil’s samples were collected in 10 countries and 
analyzed for the basic soil fertility parameters, including available magnesium 
[Fotyma, Dobers 2008]. For making a comparison of different soil tests for available 
magnesium between the countries  the classes of Mg content were coded into numbers, 
from 1 (very low) to 5 (very high) and subjected to analysis of means (Fig. 9). 
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Fig. 9. Analysis of means for magnesium content (in Germany DE and Hungary HU 
two independent laboratories were involved).

 
SL (blue horizontal line) – center line, grand average, LDL (red bottom line) – lower 
decision limit, UDL (red upper line) – upper decision limit. 

Eight of the twelve laboratories were in the range of 95% of confidence limit and 
this range was rather narrow, from about 3(medium content) to 4 (high content), i.e. 
including one availability class. There, in comparison to phosphorus and potassium 
estimation of the content of available magnesium in the soils of Central-Eastern 
Europe seems to be much more consistent. In most of these countries, the CaCl2 
method is in use, but in Estonia, Czech Republic and Slovak Republic Mehlich 3 
methods are applied. 

Available magnesium content in soils of Poland

The status of Polish soils with respect to available magnesium content is better, 
than this for potassium and comparable with the status for phosphorus. Nevertheless, 
about 34% soils in the country are characterized by a very low and low magnesium 
content (Table 21). 
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Table 21. The content of available magnesium in soils of Poland on NUTS2 level 
[Ochal 2012] 

Region

(NUTS2), Fig. 3

Percent of soils in available magnesium  classes % of 
very 
low 
and 
low

very low low medium high very 
high

Dolnośląskie 12,94 20,17 31,13 18,37 17,38 33,1

Kujawsko-pomorskie 10,44 21,44 31,88 18,89 17,36 31,9

Lubelskie 28,81 25,32 19,68 13,15 13,04 54,1

Lubuskie 15,07 17,41 27,46 18,50 21,57 32,5

Łódzkie 18,05 21,71 26,44 17,49 16,31 39,7

Małopolskie 6,40 10,99 23,88 19,73 39,00 17,6

Mazowieckie 18,32 22,73 24,90 14,91 19,14 41,0

Opolskie 8,95 18,49 34,58 21,10 16,88 27,4

Podkarpackie 9,58 13,60 17,05 14,36 45,41 23,2

Podlaskie 6,62 14,31 30,90 22,84 25,33 20,9

Pomorskie 13,87 18,51 25,74 17,27 24,61 32,4

Śląskie 20,15 18,84 25,43 15,36 20,23 39,0

Świętokrzyskie 7,78 14,70 19,74 17,47 40,30 22,5

Warmińsko-mazurskie 9,00 18,87 28,52 20,87 22,73 27,9

Wielkopolskie 14,52 22,63 32,02 18,01 12,82 37,2

Zachodniopomorskie 12,06 19,17 31,79 19,89 17,08 31,2

Poland 14,16 19,71 27,37 17,59 21,17 33,9

The strong differences exist in magnesium content between the regions NUTS2 
in Poland (Fig. 9). In two Regions only, Lubelskie and Mazowieckie) the ratio of 
soils poor in magnesium (very low and low content) exceeds 40%. In six Regions 
(mainly in Southern Poland) the ratio of such soils is below 30%.  
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Fig. 10. The ratio of soils poor in magnesium in regions of Poland NUTS2 [Ochal 2012]   
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Nutrient balance

Introduction  

Nutrient balance is a tool for comparing the inflow and outflow of plant 
nutrients to the given systems, from the individual field through the whole farm up 
to administrative units on NUTS3, NUTS2 and NUTS1 level. In methodological-
analytical approach, two main concepts of calculating such balances are recognized. 
The first one is soil surface and the second farm gate balance (Fig. 10, 11) [Oenema 
1998]. The most complicated is balance for nitrogen due to it high vulnerability 
and the below presented figure’s concern this particular element. Phosphorus and 
potassium balances differ from the one for nitrogen in two elements only. The first 
is the negligible input of P and K in atmospheric deposits and the second lack of 
biological fixation.   

The balance on the soil surface (Fig. 11) is, seemingly the easiest to calculate 
on the single field level, including the experimental plots. However, two main 
problems are encountered here. The first concerns farmyard manure, which is 
applied for a single crop but not the whole input of nutrients can be accounted to this 
crop only. The second problem is with balancing nitrogen in the field of leguminous 
crop. Practically, if manure is applied and leguminous crop grown on the particular 
field, then the nutrient balance should be calculated for the whole crop rotation. The 
most appropriate is to apply the soil surface balance at the whole farm level. Due 
to data accessibility, it is also officially recommended and binding for nitrogen and 
phosphorus by OECD [2007, 2007a] on NUTS2 (Regional) and NUTS1 (Country) 
levels. In this method, the input side includes the amount of nitrogen in mineral and 
organic fertilizers, deposit from the atmosphere, biologically fixed and nitrogen in 
seeds and planting material. On the output side, the amount of nitrogen in harvested 
plant products is recognized. The balance difference may be positive, which means 
surplus or negative, which means a deficit of nitrogen. Since 2002, this balance is 
defined as nitrogen gross balance and since 2009 applied for phosphorus as well. 

The balance at the farm gate (Fig. 12) is practically limited to the whole farm, 
which is the smallest agricultural unit. It is impossible to calculate this balance for 
a single field, and also at the NUTS2 and NUTS1 levels, due a lack of necessary 
data. 
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Fig. 11. Elements of nitrogen balance at the soil surface [Kopiński 2007]

Fig. 12. Elements of nitrogen balance at the farm gate [Pietrzak 2009]
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In the nutrient balances, the easiest and most accurately estimated it is the input 
in mineral fertilizers. The input in manure (Fig. 11) can be precisely calculated from 
the known quantity of this fertilizer spread over the single field or produced upon 
the farm and the analytically estimated unit content of nutrients in it. However, on 
the NUTS2 and NUTS1 levels and very often on a farm level this input is estimated 
indirectly, from the number and kind of animals, and per-head discharges of nutrients 
in excrements and eventually in the bed-straw. The input in feedstuffs (Fig. 12) is 
calculated from the recorded quantity of commercial animal feeds and its chemical 
composition. The amounts of nutrients in roughages and concentrates produced upon 
the farm are not taken into consideration. The inputs of nitrogen from the atmosphere 
and biologically fixed is as a rule based on standard figures. The output of nitrogen 
in harvested crops (Fig. 11), and/or in sold plant and animal products (Fig. 12) is also 
estimated using international or local standard figures. The countries, members of 
OECD are obliged to calculate the yearly balances of nitrogen and phosphorus and 
deliver them to OECD Secretariat. The uniform methodology for such calculations 
is provided by the OECD, allowing, however, for some local corrections [OECD 
2007, OECD 2007a]. There is, not yet the binding methodology for calculating 
potassium balance as this nutrient pose no danger to the environment. Due to several 
discrepancies and local approaches to nutrient balances, it is necessary to gather 
in these guidelines the precise description of the procedure applied in countries 
participating in CATCH-C project.

Nutrient balances in Poland

In Poland nutrient soil surface balances (only occasionally farm gate balance) 
are calculated at the field-experimental level, farm level and NUTS1, NUTS2 levels 
[Kopiński 2007, Tujaka 2007, Pietrzak 2009, Igras, Fotyma 2012]. The balances are 
calculated according to the following formulae:

SSNB = (Nfer + Norg + Nbiol + Ndep + Nseed) - Nhar

where: SSNB soil surface nitrogen balance, Nfer – nitrogen in mineral fertilizers, Norg 
– nitrogen in organic fertilizers, Nbiol- biologically fixed nitrogen, Ndep – nitrogen in 
atmospheric deposits, Nseed – nitrogen in seeds and planting material, Nhar - nitrogen 
in harvested plant products.

SSP(K)B= (P(K)fer + P(K)org + P(K)seed) – P(K)har

where: P – phosphorus, K – potassium 
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Field – experimental level 

Long-term field experiments have been, as a rule, carried on in three-course, four-
course or exceptionally five-course crop rotations. Nutrient balances are, therefore, 
calculated for the whole rotation and expressed in kg nutrient per ha. The amount of 
nutrients in organic fertilizers, mainly manure is the product of known rate of these 
fertilizers and the percent (from analysis) of the given nutrient. If the analysis has not 
been made, then the standard content of nutrient is recognized as 0,48% N, 0,13% P 
and 0,56%K in the fresh matter of farmyard manure [Maćkowiak, Żebrowski 2000]. 
In crop rotation including leguminous crops either it is assumed that for this crop 
Nbiol = Nhar or standard figures are recognized being 80 kg N∙ha-1 for pulses and 120 
kg N∙ha-1 for clover and lucerne. Nutrient outputs are calculated as the products of 
crop yield and the percent of a given nutrient, from analysis or as standard figures. 
Balancing nutrients for the whole crop rotation is based upon two facts. The first is 
that the term crop rotations include both temporal and spatial meanings. Temporally 
it is a succession of crops to a given field, and spatially the share of the crops on 
the experimental area. The second fact is that soil analyses are as a rule made every 
third, fourth of fifth-year after the harvest of the last crop grown in rotation.
Farm level. The general formulae, already given for calculating the soil surface 
nutrient balance is applied here but with important modifications. The most serious 
modification concerns the calculation of nutrient’s input in manure. The amount of 
nutrients in manure is calculated indirectly from the stock of animals and per-head 
discharge of a given nutrient. In the corresponding model, the losses of nitrogen 
by ammonia volatilization and potassium by leaching are taken into consideration. 
The next modification applies to plant’s by-products like straw, leaves, etc. These 
products can be removed from the field for the further processing, e.g. bedding, 
animal feedstuffs or for selling. In this case, the nutrients in these products are 
treated as an output. The plant’s by-product can be also left upon the soil surface and 
ploughed in. In this case, the nutrients in them are calculated twice, on the output side 
(as they were removed) and on the input side as a source of nutrients. The amount of 
biologically fixed nitrogen is calculated as the product of leguminous crop’s area and 
the standard figure for nitrogen assimilated by one ha of these crops. The amount of 
nitrogen in atmospheric deposits is taken from the standard, all Poland figure 17 kg 
N∙ha-1 ∙year-1. 

Balance of nutrients (N,P,K) in Poland is calculated using the model MACROBIL 
[Fotyma et al.2001], which in English version is attached to these Guidelines in form 
of Excel spread-sheet (Appendix 1). The necessary explanations to proceed with this 
model are included into the spread-sheet. 
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NUTS1 and NUTS3 levels 

The balance of nitrogen on the NUTS1 level has been prepared yearly since 1996 
and provided to the OECD Secretariat. Since 2002, this balance as gross nitrogen 
balance is calculated at the NUTS2 level as well [Kopiński 2007]. The OECD 
obligation for biogenic nutrient’s balancing was extended since 2005, on phosphorus 
and concerns both NUTS2 and NUTS1 levels [Tujaka 2007]. The Excel sheet for 
nitrogen and phosphorus is included as the appendix (Appendix 2). These sheets can 
be linked in three groups: group one (1.1-1.7) includes source data concerning among 
other things the area of crops, number of animals, etc., group two (2.1-2.7) includes 
country’s figures for unit nutrients uptake, per-head discharge of excrements, etc.; 
group three (3.1.1-3.1.7) includes equations to calculate the amount of nutrients by 
multiplying the values of group one and two. The sheets in group one and three are 
left empty and the sheets in group two, as an example are filled in with standard 
figures for Poland (under IUNG-PIB). Balance of potassium, as no biogenic element 
is not demanded by OECD, and it is prepared for internal purposes only.       

Elements of nutrient balances in Poland NUTS1 level

 Table 22. Nutrient balances for nitrogen and phosphorus in Poland

Elements of nutrient balances, kg∙ha-1
Nitrogen N1

2008-2010
phosphorus P2

2005-2009

Mineral fertilizers 71,3 11,2

Organic fertilizers (manure) 38,3 7,3

Seeds and planting material 2,4 0,5

Atmospheric deposits 17,0 0,2

Biological fixation 5,9 -

Total inputs 135 19,2

Total outputs (in harvested plant products) 76,5 13,1

Balance 58,5 6,1
1Fotyma et al. 2012, 2Igras, Fotyma 2012, 

Nitrogen balance shows quite considerable, but comparable with the average 
data for UE countries, surplus of this element. Phosphorus balance is also positive, 
which is favorable for Polish soils in one third poor in this element. 
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Appendix 1. MACROBIL Excel sheet
Appendix 2. OECD Excel sheet  

Compiled in scope of project CATCH-C, work package WP3,Task 3.5, Activity 
3.5.1 

Identify indicators for Chemical Soil fertility
IUNG-PIB Czartoryskich8, 24-100 Puławy, Poland
e-mail:fot@iung.pulawy.
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