
 
Adres do korespondencji: dr hab. J. Barszczewski, prof. nadzw., Instytut Technologiczno-Przyrod-
niczy w Falentach, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn; tel. +48 (22) 735-75-33, e-mail: J.Barszczewski@ 
itep.edu.pl 

Wpłynęło  08.11.2011 r. 
Zrecenzowano 17.01.2012 r.  
Zaakceptowano  22.02.2012 r. 
A – koncepcja 
B – zestawienie danych 
C – analizy statystyczne 
D – interpretacja wyników 
E – przygotowanie maszynopisu 
F – przegląd literatury 

BILANS WYBRANYCH  

MAKROSKŁADNIKÓW ŁĄKI TRWAŁEJ 

NAWOŻONEJ NAWOZAMI  

MINERALNYMI I NATURALNYMI 

Jerzy BARSZCZEWSKI ADF, Małgorzata DUCKA BCE  

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Zakład Użytków Zielonych 

S t r e s z c z e n i e 

Badania prowadzono w latach 2006–2009 w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Technolo-
giczno-Przyrodniczego w Falentach, na doświadczeniu łanowym na łące trwałej, w warunkach grądu 
właściwego na czarnej ziemi zdegradowanej o składzie granulometrycznym gliny lekkiej pylastej. 
W prowadzonych badaniach porównywano efekty nawożenia nawozami mineralnymi na dwóch po-
ziomach – 60 kg N·ha–1 (N/60) i 90 kg N·ha–1 (N/90) oraz obornikiem i gnojówką na tych samych 
poziomach nawożenia. 

Najmniejsze roczne plony suchej masy, wśród porównywanych, uzyskiwano na obu poziomach 
na obiekcie nawożonym wyłącznie obornikiem. Największe roczne plony suchej masy w kolejnych 
latach uzyskiwano na obiekcie nawożonym nawozami mineralnymi na drugim poziomie (NPK/90) 
oraz na tym samym poziomie, stosując gnojówkę (G/90). Bilans azotu wykazał duże ujemne salda na 
wszystkich badanych obiektach, niezależnie od sposobu nawożenia. Najmniejsze sumaryczne saldo 
fosforu, wynoszące 6,4 kg P·ha–1 w czteroletnim okresie, stwierdzono na obiekcie nawożonym obor-
nikiem na pierwszym poziomie (O/60). Największe wartości sald fosforu, stanowiące ok. 69,8 kg 
P·ha–1 odnotowano na obu sposobach nawożenia nawozami naturalnymi na drugim ich poziomie, 
czego negatywnym skutkiem było wprowadzanie do gleby nadmiernych ilości fosforu i jego rozpra-
szanie do środowiska, grożące eutrofizacją wód. Salda bilansu potasu wykazywały wysoce ujemne 
wartości na wszystkich badanych obiektach. Na obiektach nawożonych obornikiem wnoszono wraz 
z nim duże ilości wapnia, uzyskując dodatnie jego salda bilansowe. Nawożenie gnojówką na obu 
poziomach znacznie poprawiło salda bilansu wapnia w porównaniu z nawożeniem mineralnym, lecz 
ich wartości pozostały ujemne. Stosowanie nawozów naturalnych, jak wynika z bilansu wapnia i ma-
gnezu, poprawia ich salda i uzupełnia niedobór w glebach oraz w runi łąkowej nawożonej nawozami 
mineralnymi. 

Słowa kluczowe: bilans azotu, bilans fosforu, bilans magnezu, bilans wapnia, łąka trwała, nawozy 
mineralne, nawozy naturalne 
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WSTĘP 

W okresie znacznego wzrostu cen nawozów mineralnych w wielu gospodar-
stwach niskotowarowych w znacznym stopniu ograniczono ich stosowanie, do po-
ziomu 60–90 kg·ha–1 lub nieznacznie wyższego. Stosowanie takiego poziomu na-
wożenia może powodować ujemny bilans w gospodarowaniu, zwłaszcza azotem 
i potasem, czego następstwem może okazać się obniżenie zasobności gleb w potas 
oraz zmniejszenie plonowania. Nawożenia na zbliżonych do wspomnianych po-
ziomach jest stosowane w gospodarstwach ekologicznych, głównie w formie na-
wozów naturalnych [Ustawa… 2009], które są źródłem nie tylko azotu (tak ważne-
go w tym sposobie gospodarowania), lecz również fosforu i potasu oraz innych 
składników niedoborowych w glebach i paszach, takich jak wapń i magnez. Pod-
stawowymi nawozami w tym systemie rolnictwa są obornik oraz gnojówka lub 
gnojowica, dostarczające roślinności wielu składników nawozowych. Obornik, 
często stosowany w znacznych ilościach w systemie rolnictwa ekologicznego, ze 
względu na zawartość poszczególnych składników oraz równoważników ich wyko-
rzystania [GRABOWSKI 2009; KUTERA 1990; ROMANIUK 1995], może wnosić do 
gleby nadmierne ładunki fosforu [BARSZCZEWSKI i in. 2007; JOŃCZYK 2008]. Ba-
dania bilansu potasu w glebach Polski [GOSEK, KOPIŃSKI 2001] wykazały, że nie-
zależnie od systemu gospodarowania, ilości tego składnika wynoszone z plonami 
przekraczają jego wnoszenie, co potwierdzają inni autorzy [BARSZCZEWSKI, BURS 
2003]. Gleby Polski wykazują stosunkowo małą zawartość magnezu przyswajalne-
go [ŚWIĘCICKI i in. 2000], a jego średni roczny bilans w kraju, jak szacowali GO-

SEK i KOPIŃSKI [2001], jest lekko dodatni i wynosi ok. 1,7 kg Mg·ha–1. W warun-
kach braku nawożenia magnezem, z niewielkim udziałem obornika, następuje sys-
tematyczne zmniejszanie się jego zasobności w glebach [ŁABĘTOWICZ, SZULC 
1999]. Długotrwałe nawożenie NPK wywołuje niekorzystny wpływ na glebę [SA-

PEK 1993], zmniejsza bowiem jej pH i zawartość wapnia [FOTYMA 1991]. Wyko-
rzystywanie zasobów nawozów naturalnych, a zwłaszcza obornika, w nawożeniu 
łąk, co często jest praktykowane w systemie rolnictwa ekologicznego, ma duże 
znaczenie z punktu widzenia jakości pasz oraz zasobności tych składników w gle-
bach.  

Celem pracy było porównanie bilansów azotu, fosforu, potasu, wapnia oraz 
magnezu łąki trwałej nawożonej nawozami mineralnymi i naturalnymi.  

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

Badania prowadzono w latach 2006–2009 w Zakładzie Doświadczalnym byłe-
go IMUZ (obecnie ITP) w Falentach, w doświadczeniu łanowym na łące trwałej 
w warunkach grądu właściwego na czarnej ziemi zdegradowanej o składzie granu-
lometrycznym gliny lekkiej pylastej. W badaniach porównywano efekty nawożenia 
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dawkami azotu 60 i 90 kg·ha–1, stosowanymi w nawozach mineralnych oraz obor-
niku i gnojówce. Nawożenie mineralne stosowano w formie saletry amonowej, 
mączki fosforytowej oraz siarczanu potasu (obu form dopuszczonych w nawożeniu 
ekologicznym), naturalne zaś w formie przefermentowanego obornika i gnojówki 
bydlęcej. Ilość stosowanych nawozów naturalnych była określana na podstawie 
zawartości azotu po uwzględnieniu przyjętego równoważnika jego wykorzystania 
[KUTERA 1990]. Dla poszczególnych składników przyjęto następujące równoważ-
niki ich wykorzystania z danego nawozu naturalnego: 

      N  P  K 
Obornik     0,5 1,0 0,7 
Gnojówka (stosowana doglebowo)  0,7 1,0 0,8 
W nawożeniu nawozami naturalnymi na poziomie N/60 stosowano obornik 

w ilościach od 24,0 do 30,0 t·ha–1, a gnojówkę od 24,0 do 28,0 m3 w ciągu roku 
i o połowę więcej na poziomie N/90, nie przekraczając tym samym określonego 
w Kodeksie dobrej praktyki rolniczej [DUER i in. 2004] poziomu stosowanego azo-
tu całkowitego w ilości 170 kg N·ha–1. Na wszystkich obiektach nawożonych obor-
nikiem wnoszono z nim duże dawki fosforu w stosunku do wniesionej ilości azotu. 
Niedobory fosforu na obiektach nawożonych gnojówką uzupełniano mączką fosfo-
rytową. Nawozy mineralne stosowano wiosną po 1/3 rocznej dawki N i K oraz całą 
dawkę P, a po I i II pokosie pozostałe 2/3 rocznej dawki. Obornik stosowano na 
powierzchnię łąki jednorazowo jesienią, z użyciem rozrzutnika dobrze go rozdrab-
niającego i o dużej równomierności rozrzucania. Gnojówkę stosowano doglebowo, 
za pomocą specjalnych redlic, w dwu równych dawkach – wiosną oraz po I poko-
sie. 

W ramach badań na łące wydzielono 6 łanów (obiektów), każdy o powierzchni 
ok. 0,3 ha. Do oceny plonowania i poboru prób runi łąkowej oraz gleby do analiz 
chemicznych, na każdym łanie wyznaczono 5 poletek (powtórzeń) o powierzchni 
25 m2. Powierzchnię całych łanów koszono trzykrotnie w ciągu sezonu wegetacyj-
nego kosiarką rotacyjną.  

W pobranych próbkach runi łąkowej z poszczególnych pokosów, po wysusze-
niu i zmieleniu oznaczano zawartość makroskładników (N, P, K, Ca, Mg). Azot 
oznaczono zmodyfikowaną metodą Kjeldahla [SAPEK 1979], pozostałe makro-
składniki oznaczono po mineralizacji za pomocą mieszaniny stężonych kwasów – 
azotowego, siarkowego i nadchlorowego. Zawartość fosforu oznaczano metodą 
kolorymetryczną, zawartość potasu metodą emisyjną (ESA), a wapnia i magnezu 
metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA). 

Uzyskane plony suchej masy poddano ocenie statystycznej, dokonując analizy 
wariancji za pomocą programu Anova.  

W celu wykonania polowych bilansów, na poszczególnych obiektach określo-
no przychody i rozchody tych składników, obliczając w ten sposób ich salda oraz 
wykorzystanie w kolejnych latach (2006–2009). W przychodach fosforu, potasu, 
wapnia i magnezu uwzględniono ilości składników wnoszone na łąkę z nawozami 
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mineralnymi i naturalnymi, a także ich ładunki pochodzące z opadów atmosferycz-
nych [BARSZCZEWSKI 2008]. W przypadku bilansów azotu, po stronie przycho-
dów, oprócz nawozów i opadów, uwzględniono także azot wiązany przez rośliny 
bobowate (motylkowate) oraz mikroorganizmy glebowe. W poszczególnych bilan-
sach ilość azotu wiązanego przez rośliny motylkowate wykazywała zróżnicowanie 
w zależności od udziału tych roślin w runi (od 0,0 na obiekcie O/90 do 18,0 kg 
N·ha–1 na G/90). Biologiczne wiązanie azotu przez mikroorganizmy glebowe, na 
wszystkich obiektach przyjęto jako 10 kg·ha–1. Ładunki azotu były wnoszone 
z opadami atmosferycznymi, w tym rejonie średnio w ilości 15 kg N·ha–1 [PIE-

TRZAK 1994]. Za rozchód przyjęto ilość składników wyniesionych w plonie w su-
chej masie runi łąkowej. 

Warunki atmosferyczne, a zwłaszcza opady (tab. 1), były w okresie badań bar-
dzo zróżnicowane, co również kształtowało plonowanie w poszczególnych latach. 
Sumy opadów w omawianym okresie przekraczały ich wartości z wielolecia, za-
równo w sezonach wegetacyjnych, jak i w całym roku. Rozkład opadów w porów-
nywanych miesiącach sezonów wegetacyjnych wykazywał znaczne zróżnicowanie.  

Tabela 1. Suma miesięcznych opadów atmosferycznych (mm) w latach 2006–2009 w stosunku do 
wielolecia 1980–2006  

Table 1. Monthly sum of precipitation (mm) in the years 2006–2009 compared to the multi-year 
1980–2006 values 

Lata 
Years 

IV V VI VII VIII IX 
Suma   Sum 

IV–IX I–XII 

2006 42,3 60,6   17,5   20,9 191,5 24,6 357,4 563,3 
2007 15,8 50,0 133,2   81,7   57,5 63,3 401,5 637,1 
2008 42,2 50,2   23,9 113,7   97,8 67,2 395,0 673,1 
2009   6,9 95,1 165,9   75,8   63,6 19,0 426,3 726,9 

Wielolecie 1980–2006 
Multi-year 1980–2006 

40,6 54,6   63,0 71,0   57,8 47,7 334,7 541,8 

Źródło: wyniki własne.   Source: own studies. 

WYNIKI BADAŃ 

PLONOWANIE 

W czteroletnim okresie badań uzyskiwano stosunkowo duże plony suchej masy 
(rys. 1), z tendencją do ich zwiększania się wraz z rosnącą sumą opadów. Naj-
mniejsze roczne plony suchej masy w runi łąkowej uzyskiwano z obu poziomów 
nawożenia wyłącznie obornikiem. Największe roczne plony suchej masy uzyski-
wano na obiekcie nawożonym nawozami mineralnymi w dawce 90 kg N·ha–1 
(NPK/90)  oraz  nawożonym  gnojówką  na tym  samym  poziomie  (G/90).  Plony  
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Rys. 1. Plony suchej masy w zależności od formy oraz poziomu nawożenia azotem;  

źródło: wyniki własne 

Fig. 1. Dry matter yields in relation to the form and dose of nitrogen fertilisation;  
source: own studies 

z tych obiektów w kolejnych latach były istotnie większe w porównaniu z obiek-
tem NPK/60, a także z obiektami nawożonymi obornikiem zarówno na pierwszym, 
jak i drugim poziomie (O/60 i 90) oraz gnojówką na pierwszym poziomie nawoże-
nia (G/60). 

BILANSE SKŁADNIKÓW 

Bilans azotu 
Roczne salda bilansowe na wszystkich badanych obiektach łąki trwałej, nawo-

żonych nawozami mineralnymi oraz naturalnymi, wykazywały znaczne ujemne ich 
wartości od –59,5 kg N·ha–1 (O/90) do –122,8 kg N·ha–1 (NPK/60) (tab. 2). Wyso-
ko ujemne salda bilansu azotu na obiektach NPK/60 w 2009 r. oraz NPK/90 2007 
i 2009 r. były wynikiem znacznie większych plonów w porównaniu z obiektami 
nawożonymi nawozami naturalnymi. Najmniejsze zróżnicowanie salda bilansowe-
go stwierdzono w 2006 r. – od –59,7 kg N·ha–1 na obiekcie O/90 do –84,9 kg N·ha–1 
na G/60). Wśród porównywanych obiektów, najmniejsze ujemne saldo bilansu 
azotu, wynoszące –59,7 kg N·ha–1 w 2006 r. oraz –59,5 kg N·ha–1 w 2007 r., 
stwierdzono na obiekcie nawożonym większą dawką obornika (O/90). W nawoże-
niu  obornikiem  i gnojówką  notowano  również ujemne saldo azotu.  W kolejnych  
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Tabela 2. Porównanie bilansu i stosunku pobrania azotu z plonem do jego wnoszenia, w zależności 
od formy i dawki nawożenia azotem  

Table 2. Nitrogen balance and the N uptake to input ratio in relation to the form and dose of nitrogen 
fertilisation 

Obiekty  
nawozowe 

Fertilisation 
objects 

Wyszczególnienie 
Specification 

Lata   Years 
Suma 
Sum 2006 2007 2008 2009 

NPK/60 

suma wnoszenia   input, kg N·ha–1   93,4   85,0 106,0   91,0 375,4 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg N·ha–1 164,3 169,6 178,5 213,8 726,2 

saldo bilansowe  balance, kg N·ha–1 –70,9 –84,6 –72,5 –122,8 –350,8 

pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 175,9 199,5 168,4 234,9 193,5 

NPK/90 

suma wnoszenia   input, kg N·ha–1 123,1 124,0 124,0 136,9 508,0 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg N·ha–1 201,5 237,9 201,0 238,8 879,2 

saldo bilansowe  balance, kg N·ha–1 –78,4 –113,9 –77,0 –101,9 –371,2 
pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 163,7 191,9 162,1 174,4 173,1 

O/60 

suma wnoszenia   input, kg N·ha–1   90,1   99,1   94,9   97,0 381,1 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg N·ha–1 161,9 177,7 199,6 204,6 743,8 

saldo bilansowe  balance, kg N·ha–1 –71,8 –78,6 –104,7 –107,6 –362,7 
pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 179,7 179,3 210,3 210,9 195,2 

O/90 

suma wnoszenia   input, kg N·ha–1 115,9 115,0 121,9 127,0 479,8 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg N·ha–1 175,6 174,5 208,2 196,9 755,2 

saldo bilansowe  balance, kg N·ha–1 –59,7 –59,5 –86,3 –69,9 275,4 
pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 151,5 151,7 170,8 155,0 157,4 

G/60 

suma wnoszenia   input, kg N·ha–1   97,0   97,9   91,9 100,0 386,8 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg N·ha–1 181,9 194,6 187,2 191,8 755,5 

saldo bilansowe  balance, kg N·ha–1 –84,9 –96,7 –95,3 –91,8 368,7 
pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 214,3 198,8 203,7 191,8 195,3 

G/90 

suma wnoszenia   input, kg N·ha–1 119,2 133,0 130,9 130,9 514,0 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg N·ha–1 180,3 225,9 215,6 208,7 830,5 

saldo bilansowe  balance, kg N·ha–1 –61,1 –92,9 –84,7 –77,8 –316,5 
pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 151,3 169,8 164,7 159,4 161,6 

Objaśnienia: NPK/60 – nawożenie mineralne dawką 60 kg N·ha–1, NPK/90 – nawożenie mineralne dawką 90 kg 
N·ha–1, O/60 – nawożenie obornikiem dawką 60 kg N·ha–1, O/90 – nawożenie obornikiem dawką 90 kg N·ha–1, 
G/60 – nawożenie gnojówką dawką 60 kg N·ha–1, G/90 – nawożenie gnojówką dawką 90 kg N·ha–1. 

Explanations: NPK/60 – mineral fertilisation with 60 kg N·ha–1, NPK/90 – mineral fertilisation with 90 kg N·ha–1, 
O/60 – manure fertilisation with 60 kg N·ha–1, O/90 – manure fertilisation with 90 kg N·ha–1, G/60 – slurry fertili-
sation with 60 kg N·ha–1, G/90 – slurry fertilisation with 90 kg N·ha–1. 

Źródło: wyniki własne.   Source: own studies. 
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latach nawożenia obornikiem obiektu O/60 saldo stawało się coraz bardziej nieko-
rzystne, zwłaszcza w trzecim (–104,7 kg N·ha–1) i czwartym (–107,6 kg N·ha–1) 
roku badań, gdy pobranie z plonem wynosiło ok. 210%. Wiąże się to ze wzrastają-
cymi w omawianych latach plonami suchej masy tak nawożonej łąki trwałej. Po 
zastosowaniu gnojówki w mniejszej dawce (G/60), różnice bilansów w badanym 
okresie były mniejsze (od –84,9 kg N·ha–1 w 2006 r. do –96,7 kg N·ha–1 w 2007 r.). 

Zwiększenie dawki azotu, stosowanej zarówno w oborniku, jak i gnojówce 
znacznie poprawiło ujemny bilans azotu. W nawożeniu obornikiem obiektu O/90 
najbardziej ujemne saldo azotu wystąpiło w 2008 r., w warunkach zwiększonych 
w tym okresie opadów (tab. 1), powodujących wzrost plonów, zwłaszcza w II i III 
pokosie. W nawożeniu większą dawką gnojówki (G/90) najbardziej ujemne saldo 
stwierdzono w 2007 r., co było spowodowane dużym plonowaniem. Na tym obiek-
cie wykazano pobranie azotu z plonem na poziomie 169% jego wnoszenia. 

Bilans fosforu 
Nawożenie nawozami mineralnymi na poziomie 60 kg N·ha–1 w czteroletnim 

okresie badań wykazywało saldo 11,4 kg P·ha–1, podobnie jak w nawożeniu gno-
jówką, co wskazuje na pobranie z plonem 90,6% fosforu wniesionego. Saldo bilan-
su fosforu z łąki trwałej nawożonej większymi dawkami azotu (90 kg N·ha–1) za-
równo nawozami mineralnymi, jak i naturalnymi, wykazywało największe wartości 
w pierwszym roku badań. W kolejnych latach salda fosforu na wszystkich obiek-
tach wykazywały znacznie mniejsze wartości, świadczące o większym jego pobra-
niu z plonem. Sumaryczna wartość salda na tym poziomie nawożenia, w czterolet-
nim okresie, była najmniejsza na obiekcie nawożonym mineralnie (55 kg P·ha–1). 
Znacznie większa jego wartość, stanowiąca ok. 69 kg P·ha–1, świadczy o mniej-
szym pobraniu fosforu z plonami na łące nawożonej nawozami naturalnymi. 

Na łące nawożonej obornikiem wnoszenie fosforu było nieco większe, niż na 
łące nawożonej mineralnie: od ok. 32 kg P·ha–1 (O/60) do ok. 48 kg P·ha–1 (O/90). 
Na obiektach nawożonych gnojówką, z uwagi na uzupełnianie jego niedoborów, 
ilość wnoszona z nawozami nie odbiegała od poziomu w nawożeniu mineralnym. 
Roczne saldo bilansowe, gdy dawka wynosiła 60 kg N·ha–1, wykazywało znaczne 
zróżnicowanie (tab. 3). W okresie badań wartości kształtowały się od –4,6 na 
obiekcie nawożonym obornikiem do 9,6 kg P·ha–1 na obiekcie nawożonym gno-
jówką, a stosunek pobrania z plonem do wnoszenia odpowiednio – od 114,5% do 
68,2%. W kolejnych latach saldo fosforu ulegało znacznemu zróżnicowaniu na łące 
nawożonej mniejszymi dawkami azotu (60 kg N·ha–1), wykazując niewielkie do-
datnie lub nawet ujemne wartości, wskazując na ok. 100–procentowe lub większe 
pobranie z plonem tego pierwiastka w stosunku do ilości, jaka została wniesiona do 
gleby. Największe sumaryczne saldo, wynoszące 13,0 kg P·ha–1, oraz najmniejszy 
stosunek pobrania z plonem do wnoszenia (89,2%) w czteroletnim okresie, stwier-
dzono na obiekcie nawożonym gnojówką, a o połowę mniejsze saldo na obiekcie 
nawożonym obornikiem.  
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Tabela 3. Porównanie bilansu i stosunku pobrania fosforu z plonem do jego wnoszenia w zależności 
od sposobu i dawki nawożenia azotem 

Table 3. Phosphorus balance and the P uptake to input ratio in relation to the form and dose of nitro-
gen fertilisation 

Obiekty  
nawozowe 

Fertilisation 
objects 

Wyszczególnienie 
Specification 

Lata   Years 
Suma 
Sum 2006 2007 2008 2009 

NPK/60 

suma wnoszenia   input, kg P·ha–1 30,2 30,2 30,2 30,2 120,8 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg P·ha–1 21,3 27,3 29,3 31,5 109,4 

saldo bilansowe  balance, kg P·ha–1   8,9   2,9   0,9 –1,3   11,4 
pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 

70,5 90,4 97,0 104,3 90,6 

NPK/90 

suma wnoszenia   input, kg P·ha–1 45,2 45,2 45,2 45,2 180,8 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg P·ha–1 29,4 35,7 30,5 30,2 125,8 

saldo bilansowe  balance, kg P·ha–1 15,8 9,5 14,7 15,0   55,0 
pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 

65,0 79,0 67,5 66,8   69,6 

O/60 

suma wnoszenia   input, kg P·ha–1 32,3 32,6 31,7 32,6 129,2 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg P·ha–1 28,1 29,5 36,3 28,9 122,8 

saldo bilansowe  balance, kg P·ha–1   4,2   3,1 –4,6   3,7   6,4 
pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 

87,0 90,5 114,5 88,7 95,1 

O/90 

suma wnoszenia   input, kg P·ha–1 45,7 48,8 45,7 48,8 189,0 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg P·ha–1 23,7 32,2 34,9 29,9 120,7 

saldo bilansowe  balance, kg P·ha–1 22,0 16,6 10,8 18,9 68,3 
pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 

51,9 66,0 76,4 61,3 63,9 

G/60 

suma wnoszenia   input, kg P·ha–1 30,2 30,2 30,2 30,2 120,8 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg P·ha–1 20,6 30,7 27,7 28,8 107,8 

saldo bilansowe  balance, kg P·ha–1   9,6 –0,5   2,5   1,4   13,0 
pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 

68,2 101,7 91,7 95,4 89,2 

G/90 

suma wnoszenia   input, kg P·ha–1 45,2 45,2 45,2 45,2 180,8 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg P·ha–1 25,7 30,7 27,9 26,7 111,0 

saldo bilansowe  balance, kg P·ha–1 19,5 14,5 17,3 18,5   69,8 

pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 

56,9 67,9 61,7 59,1   61,4 

Objaśnienia, jak pod tabelą 1.   Explanations as in Tab. 1. 

Źródło: wyniki własne.   Source: own studies. 

Bilans potasu 
W nawożeniu nawozami naturalnymi (obornikiem i gnojówką), ze względu na 

zróżnicowaną zawartość potasu w nawozach, w poszczególnych latach badań, na 
obiektach N/60 wnoszono od ok. 59 do ok. 70 kg K·ha–1, a na obiektach N/90 od-
powiednio więcej – od ok. 84 do 104 kg K·ha–1.  
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Całkowite wnoszenie potasu (wraz z opadami) na obu poziomach nawożonych 
formami mineralnymi, wykazywało niewielkie zróżnicowanie w poszczególnych 
latach, lecz jego wynoszenie z plonami wykazywało znaczne zróżnicowanie, 
zwłaszcza przy niższym jego poziomie (NPK/60) (tab. 4). Duże zmiany w plonach 
różnicowały saldo potasu w poszczególnych latach – od –34,4 w 2006 r. do –115,0 
kg K·ha–1 w 2009 r., świadczące o tym, że ruń łąkowa w 2009 r. pobrała prawie 
trzykrotnie więcej tego pierwiastka w stosunku do ilości, jaka została wniesiona do 
gleby. W warunkach wyższego poziomu nawożenia potasem (NPK/90), jego saldo 
również wykazywało coroczny wzrost ujemnych wartości od –67,5 do –99,1 kg 
K·ha–1, co wskazuje na znacznie mniejszy stosunek jego pobrania z plonem do 
wnoszenia, stanowiący 206%. Sumaryczna wartość salda w czteroletnim okresie na 
obu poziomach nawożenia wykazywała niewielkie zróżnicowanie –od –319,6 na 
obiekcie NPK/60 do –331,0 kg K·ha–1 na NPK/90.  

Saldo bilansu potasu na obiektach nawożonych nawozami naturalnymi ulegało 
znacznie większym zmianom w poszczególnych latach, a największe zróżnicowa-
nie oraz ujemne wartości stwierdzono na obiekcie nawożonym dawką 60 kg N·ha–1 
w formie obornika. Sumaryczna (ujemna) wartość salda bilansowego na obu obiek-
tach nawożonych obornikiem wykazała znaczne zróżnicowanie, wynosząc od  
–563,7 kg K·ha–1 (O/60) do –481,6 kg K·ha–1 (O/90), co świadczy o znacznie więk-
szym wykorzystaniu w warunkach niższego poziomu nawożenia. Na obu obiektach 
nawożonych gnojówką saldo bilansowe potasu w omawianych latach również wy-
kazywało znaczne zróżnicowanie – od –107,8 do –157,3 kg K·ha–1. Mimo to, jego 
sumaryczna wartość w ciągu czterech lat wykazywała niewielkie różnice od –519,8 
(G/60) do –527,4 kg K·ha–1 (G/90). Niezbyt duże zróżnicowanie salda bilansowego 
na obu poziomach świadczy, że w warunkach mniejszego nawożenia stosunek po-
brania potasu z plonem do jego wnoszenia był znacznie większy i stanowił ok. 
292%, w porównaniu z ok. 232% w warunkach wyższego poziomu nawożenia.  

Bilans wapnia 
Głównym źródłem wapnia w runi łąkowej nawożonej mineralnie były zapasy 

glebowe oraz opady, z którymi wnoszono ok. 10 kg Ca·ha–1 (tab. 5). Saldo bilan-
sowe tego składnika na obiekcie NPK/60 było ujemne w kolejnych latach – od –5,5 
do –10,1 kg Ca·ha–1, a stosunek pobrania z plonem do wnoszenia stanowił od 
144,8% do 198,1%. Na obiekcie NPK/90 wartość ujemnego salda była większa – 
od –7,7 do –13,2 kg Ca·ha–1, co wskazuje, że rośliny z plonem średnio pobrały 
dwukrotnie więcej wapnia w stosunku do ilości, jaka została wniesiona z opadami.  

Na obiektach nawożonych nawozami naturalnymi wnoszono znaczne ilości 
wapnia. Na obiekcie O/60 było to w poszczególnych latach od 113,6 do 143,9 kg 
Ca·ha–1. Odnotowano także znaczne dodatnie jego salda bilansowe od 98,2 do 
123,5 kg Ca·ha–1 oraz niewielkie, kilkunastoprocentowe pobieranie z plonem 
w stosunku do wnoszenia. 
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Tabela. 4. Porównanie bilansu i stosunku pobrania potasu z plonem do jego wnoszenia w zależności 
od sposobu i dawki nawożenia azotem  

Table 4. Potassium balance and the K uptake to input ratio in relation to the form and dose of nitro-
gen fertilisation 

Obiekty  
nawozowe 

Fertilisation 
objects 

Wyszczególnienie 
Specification 

Lata   Years 
Suma 
Sum 2006 2007 2008 2009 

NPK/60 

suma wnoszenia   input, kg K·ha–1   62,9   63,3   63,2   63,5 252,9 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg K·ha–1   97,3 141,4 155,3 178,5 572,5 

saldo bilansowe  balance, kg K·ha–1 –34,4 –78,1 –92,1 –115,0 –319,6 
pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 

154,7 223,4 245,7 281,1 226,4 

NPK/90 

suma wnoszenia   input, kg K·ha–1   92,9   93,3   93,2   93,5 372,9 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg K·ha–1 160,4 173,4 177,5 192,6 703,9 

saldo bilansowe  balance, kg K·ha–1 –67,5 –80,1 –84,3 –99,1 –331,0 
pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 

172,7 185,8 190,5 206,0 188,8 

O/60 

suma wnoszenia   input, kg K·ha–1   59,0   69,9   67,2   70,4 266,5 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg K·ha–1 152,1 207,7 253,6 216,8 830,2 

saldo bilansowe  balance, kg K·ha–1 –93,1 –137,8 –186,4 –146,4 –563,7 
pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 

257,8 297,1 377,4 308,0 311,5 

O/90 

suma wnoszenia   input, kg K·ha–1   84,1 103,2   99,2 103,4 389,9 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg K·ha–1 208,7 212,1 229,9 220,8 871,5 

saldo bilansowe  balance, kg K·ha–1 –124,6 –108,9 –130,7 –117,4 –481,6 
pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 

248,2 205,5 231,7 213,5 223,5 

G/60 

suma wnoszenia   input, kg K·ha–1   68,9   70,3   67,2   63,5 269,9 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg K·ha–1 194,5 194,2 180,2 220,8 789,7 

saldo bilansowe  balance, kg K·ha–1 –125,6 –123,9 –113,0 –157,3 –519,8 
pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 

282,3 276,2 268,2 347,7 292,6 

G/90 

suma wnoszenia   input, kg K·ha–1 102,2 103,8   99,2   93,5 398,7 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg K·ha–1 210,0 221,3 248,3 246,5 926,1 

saldo bilansowe  balance, kg K·ha–1 –107,8 –117,5 –149,1 –153,0 –527,4 

pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 

205,5 213,2 250,3 263,6 232,3 

Objaśnienia, jak pod tabelą 1.   Explanations as in Tab. 1. 

Źródło: wyniki własne.   Source: own studies. 

Znacznie większe wnoszenie tego pierwiastka oraz wzrost salda z 159,0 do 
192,8 kg Ca·ha–1 stwierdzono na obiekcie O/90. Wykorzystanie wapnia w stosunku 
do wnoszenia na tym poziomie nawożenia, podobnie jak w poprzednim, wynosiło 
zaledwie od kilku do kilkunastu procent. Na obu obiektach nawożonych gnojówką 
wnoszono  znacznie  mniejsze  ilości  wapnia –  od 4,8  do  5,2 kg Ca·ha–1  na G/60  
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Tabela 5. Porównanie bilansu i stosunku pobrania wapnia z plonem do jego wnoszenia w zależności 
od sposobu i dawki nawożenia azotem  

Table 5. Calcium balance and the Ca uptake to input ratio in relation to the form and dose of nitrogen 
fertilisation 

Obiekty  
nawozowe 

Fertilisation 
objects 

Wyszczególnienie 
Specification 

Lata   Years 
Suma 
Sum 2006 2007 2008 2009 

NPK/60 

suma wnoszenia   input, kg Ca·ha–1   10,3 11,6 11,4 12,3   45,6 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg Ca·ha–1   20,4 16,8 17,3 18,9   73,4 

saldo bilansowe  balance, kg Ca·ha–1 –10,1 –5,2 –5,9 –6,6 –27,8 
pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 

198,1 144,8 151,8 153,7 161,0 

NPK/90 

suma wnoszenia   input, kg Ca·ha–1   10,3   11,6 11,4   12,3   45,6 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg Ca·ha–1   23,5   24,5 19,1   24,6   91,7 

saldo bilansowe  balance, kg Ca·ha–1 –13,2 –12,9 –7,7 –12,3 –46,1 
pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 

228,2 211,2 167,5 200,0 201,1 

O/60 

suma wnoszenia   input, kg Ca·ha–1 124,7 113,6 143,9 139,9 522,1 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg Ca·ha–1   16,1   15,4   24,5   16,4   72,4 

saldo bilansowe  balance, kg Ca·ha–1 108,6   98,2 119,4 123,5 449,7 
pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 

12,9 13,6 17,0 11,7 13,9 

O/90 

suma wnoszenia   input, kg Ca·ha–1 181,9 179,6 210,2 203,7 775,4 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg Ca·ha–1   22,9   16,1   17,4   15,8   72,2 

saldo bilansowe  balance, kg Ca·ha–1 159,0 163,5 192,8 187,9 703,2 
pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 

12,6 9,0 8,3 7,8 9,3 

G/60 

suma wnoszenia   input, kg Ca·ha–1 15,3 16,8 16,2 17,3 65,6 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg Ca·ha–1 15,7 17,4 17,7 21,1 71,9 

saldo bilansowe  balance, kg Ca·ha–1 –0,4 –0,6 –1,5 –3,8 –6,3 
pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 

102,6 103,6 109,3 122,0 109,6 

G/90 

suma wnoszenia   input, kg Ca·ha–1 17,7 19,0 18,6 19,8   75,1 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg Ca·ha–1 19,9 20,5 22,3 24,8   87,2 

saldo bilansowe  balance, kg Ca·ha–1 –2,2 –1,5 –3,7 –5,0 –12,1 

pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 

112,4 107,9 119,9 125,3 116,1 

Objaśnienia, jak pod tabelą 1.   Explanations as in Tab. 1. 

Źródło: wyniki własne.   Source: own studies. 

i odpowiednio więcej na G/90 (od 7,2 do 7,5 kg Ca·ha–1). Nawożenie gnojówką 
znacznie poprawiło saldo bilansowe wapnia w porównaniu z nawożeniem mineral-
nym, lecz jego wartości pozostały również ujemne i wykazywały niewielkie zróż-
nicowanie między obiektami w poszczególnych latach – od –0,4 do –5,0 kg Ca·ha–1, 
co świadczy o ponad 100-procentowym jego pobraniu z plonem w stosunku do 
wnoszenia. 
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Bilans magnezu 
W bilansie magnezu łąki trwałej na obiektach nawożonych nawozami mineral-

nymi, jego głównym źródłem były opady. Na obu obiektach (NPK/60 oraz 
NPK/90) ilość wynoszonego magnezu kształtowała się od 14,3 do 24,1 kg·ha–1, 
a saldo bilansowe – od –12,0 do –22,1 kg Mg·ha–1 (tab. 6), świadcząc o wielokrot-
nie większym jego pobraniu z plonem w stosunku do wnoszenia, przekraczającym  
 
Tabela 6. Porównanie bilansu i stosunku pobrania magnezu z plonem do jego wnoszenia w zależno-
ści od sposobu i dawki nawożenia azotem  

Table 6. Comparison of balance and magnesium uptake compared with the yield to its input, depend-
ing on the form and dose of nitrogen fertilization  

Obiekty 
nawozowe 

Fertilisation 
objects 

Wyszczególnienie 
Specification 

Lata   Years 
Suma 
Sum 2006 2007 2008 2009 

NPK/60 

suma wnoszenia   input, kg Mg·ha–1   2,0   2,3   2,3   2,4   9,0 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg Mg·ha–1 24,1 18,2 14,3 16,8 73,4 

saldo bilansowe  balance, kg Mg·ha–1 –22,1 –15,9 –12,0 –14,4 –64,4 
pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 

1205,0 791,3 621,7 700,0 815,6 

NPK/90 

suma wnoszenia   input, kg Mg·ha–1   2,0   2,3   2,3   2,4   9,0 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg Mg·ha–1 22,7 20,4 19,6 15,7 78,4 

saldo bilansowe  balance, kg Mg·ha–1 –20,7 –18,1 –17,3 –13,3 –69,4 
pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 

1135,0 887,0 852,2 654,2 871,1 

O/60 

suma wnoszenia   input, kg Mg·ha–1 28,0 22,3 27,8 28,8 106,9 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg Mg·ha–1 16,8 18,1 18,2 17,2 70,3 

saldo bilansowe  balance, kg Mg·ha–1 11,2   4,2   9,6 11,6 36,6 
pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 

60,0 81,2 65,5 59,7 65,8 

O/90 

suma wnoszenia   input, kg Mg·ha–1 41,0 32,3 39,8 42,0 155,1 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg Mg·ha–1 20,0 18,9 14,9 15,8   69,6 

saldo bilansowe  balance, kg Mg·ha–1 21,0 13,4 24,9 26,2   85,5 
pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 

48,8 58,5 37,4 37,6   44,9 

G/60 

suma wnoszenia   input, kg Mg·ha–1   7,0   7,5   7,1   7,4 29,0 
wynoszenie z plonem   output in yield, kg Mg·ha–1 18,5 17,4 10,0 14,4 60,3 
saldo bilansowe  balance, kg Mg·ha–1 –11,5 –9,9 –2,9 –7,0 –31,3 
pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 

264,3 232,0 140,9 194,6 207,9 

G/90 

suma wnoszenia   input, kg Mg·ha–1   9,4   9,7   9,5   9,9 38,5 

wynoszenie z plonem   output in yield, kg Mg·ha–1 24,1 18,6 11,6 14,9 69,2 

saldo bilansowe  balance, kg Mg·ha–1 –14,7 –8,9 –2,1 –5,0 –30,7 

pobranie z plonem/wnoszenie, % 
uptake/input (utilisation), % 

256,4 191,8 122,1 150,5 179,7 

Objaśnienia, jak pod tabelą 1.   Explanations as in Tab. 1. 

Źródło: wyniki własne.   Source: own studies. 
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nawet 1200% w 2006 r. Nawożenie łąki nawozami naturalnymi, wnoszące z nimi 
magnez, znacząco uzupełniło jego niedobory w glebie. Nawożenie obornikiem 
obiektu O/60 wnosiło od 22,3 do 28,8 kg magnezu, co spowodowało dodatnie jego 
saldo (od 4,2 do 11,6 kg Mg·ha–1), a pobranie z plonem – od ok. 60% do ok. 80%. 
Nawożenie większą dawką (O/90) znacznie zwiększyło dodatnie saldo magnezu 
z 13,4 do 26,2 kg Mg·ha–1, zmniejszając jego pobranie z plonem do ok. 45%. 

Nawożenie gnojówką wnosiło znacznie mniejsze ilości magnezu – od ok. 7 kg 
(G/60) do 9,5 kg Mg·ha–1 (G/90). Poprawiło to saldo jego bilansu w porównaniu 
z nawożeniem mineralnym. Mimo bardziej korzystnego salda bilansowego w po-
równaniu z nawożeniem mineralnym, pozostawało ono ujemne w poszczególnych 
latach na obu poziomach nawożenia gnojówką, wykazując największe ujemne war-
tości w 2006 r. (ok. –14 kg Mg·ha–1), a najmniejsze w 2008 r. (ok. –2 kg Mg·ha–1). 
Mimo wnoszenia magnezu w nawożeniu gnojówką, nie pokrywało ono jego po-
brania z plonem, o czym świadczy stosunek pobierania z plonem do wnoszenia 
tego składnika, wynoszący od ok. 120 do 260%. 

DYSKUSJA WYNIKÓW 

W prowadzonych badaniach odnotowano znaczne zwiększenie plonowania łąki 
trwałej na obiektach nawożonych zarówno dawką 60, jak i 90 kg N·ha–1 w formie 
gnojówki, co potwierdza wyniki badań MORACZEWSKIEGO [1996] oraz WESO-

ŁOWSKIEGO [2008], którzy podkreślają plonotwórcze działanie tego nawozu.  
Z zawartości w oborniku poszczególnych składników oraz ich równoważników 

wykorzystania, a zwłaszcza azotu [GRABOWSKI 2009; KUTERA 1990], wynika 
nadmierna podaż fosforu w poszczególnych poziomach nawożenia, co potwierdza-
ją dodatnie jego bilanse. Znacznie mniejsze nadmiary fosforu oraz jego rozprasza-
nie do środowiska zapewnia stosowanie nawożenia organiczno-mineralnego, uzu-
pełniającego niedobory azotu, co jest niedopuszczalne w ekologicznym systemie 
gospodarowania. Coroczne nadmiary fosforu, przekraczające 10 kg P·ha–1 w nawo-
żeniu N/90, wskazują w wielu gospodarstwach [KOPIŃSKI 2005; KOPIŃSKI, TUJA-

KA 2009; KUPIEC, ZBIERSKA 2009], zwłaszcza z chowem bydła [ŁABĘTOWICZ i in. 
2002], na jednoznacznie negatywny wpływ takiego sposobu nawożenia na środo-
wisko, zwiększa on bowiem zawartość fosforu w glebach dość zasobnych w ten 
składnik oraz rozpraszanie do środowiska i eutrofizację wód [SAPEK 2008].  

Bilans potasu, wykazujący duże ujemne saldo, a najbardziej niekorzystną jego 
wartość w warunkach nawożenia nawozami naturalnymi, świadczy o znacznym 
jego wyczerpywaniu z zapasów glebowych. Znajduje to swoje potwierdzenie 
w badaniach ŁABĘTOWICZA i RUTKOWSKIEJ [2001b], GOSKA i KOPIŃSKIEGO 
[2001], KALEMBASY i in. [2005]. Duże ujemne saldo bilansu potasu, stwierdzone 
w prezentowanych badaniach, przekraczało –22 kg K·ha–1·r–1, podobnie jak w go-
spodarstwach o ekologicznym systemie produkcji [BARSZCZEWSKI i in. 2006; 
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JOŃCZYK 2008; KOPIŃSKI 2005]. Pobieranie potasu, jak wskazują RABIKOWSKA 
i PISZCZ [2005], zależy od poziomu nawożenia azotem, co potwierdzają niniejsze 
badania. Ilości te zwiększały się pod wpływem rosnących dawek azotu, jak w ba-
daniach BARSZCZEWSKIEGO [2002] oraz SAPKA i in. [2006]. Tak duże ujemne sal-
da potasu mogą być przyczyną zmniejszenia zasobności gleby w ten składnik, mniej-
szych plonów w następnych latach oraz pogorszenia ich wartości. Nadmierne zu-
bożenie gleby w potas może prowadzić do jej degradacji w wyniku niszczenia struk-
tury minerałów ilastych gleb, w których składzie dominuje potas [SAPEK i in. 2006].  

W naszej strefie klimatyczno-glebowej zawartość wapnia w glebie o optymal-
nym odczynie jest wystarczająca dla roślin uprawnych. Jednak długotrwałe nawo-
żenie NPK wywołuje z czasem niekorzystne działanie na glebę, powodując znacz-
ne obniżenie pH [SAPEK 1993]. Najbardziej ujemne saldo bilansu tego pierwiastka 
wystąpiło na obiektach nawożonych mineralnie większymi dawkami azotu (N/90). 
Stosowane w niniejszym doświadczeniu dawki obornika doprowadziły w cztero-
letnim okresie badań do dużej nadwyżki tego składnika. 

Gleby Polski charakteryzują się stosunkowo małą zawartością magnezu przy-
swajalnego [ŚWIĘCICKI i in. 2000]. Jego średni bilans w polskich glebach w latach 
1999–2000 był dodatni (+1,7 kg K·ha–1·r–1) [GOSEK, KOPIŃSKI 2001]. Z badań ŁA-

BĘTOWICZA i SZULCA [1999] wynika, że w warunkach braku nawożenia magne-
zem następuje systematyczny spadek zasobności gleb w ten składnik, szczególnie 
duży w warunkach wyłącznego nawożenia mineralnego [GRYGIERZEC i in. 2007]. 
Potwierdzeniem tego jest ujemne saldo magnezu występujące na obiektach nawo-
żonych nawozami mineralnymi. Nawożenie gnojówką także nie zapewniło zbilan-
sowania przychodów i rozchodów tego składnika, jednak poprawiło jego ujemny 
bilans. Nawożenie obornikiem prowadzące do zwiększenia salda bilansowego, 
mogło powodować wzrost stężenia magnezu w roztworze glebowym, tak jak wska-
zują badania ŁABĘTOWICZA i RUTKOWSKIEJ [2001a], KALEMBASY i in. [2005]. 
Dodatni bilans tego składnika mógł powodować jego łatwe przemieszczanie do 
głębszych warstw profilu glebowego, na co wskazują FOTYMA i GOSEK [2001]. 
Niedostateczne jego ilości, zwłaszcza w warunkach stosowania nawożenia mine-
ralnego, wywołały niekorzystne zmiany w składzie chemicznym roślin, co może 
przyczyniać się do występowania chorób zwierząt, na co wskazuje MARCINKOW-

SKI [1990]. 

WNIOSKI 

1. Nawożenie łąki trwałej gnojówką bydlęcą, zawierającą zarówno 60, jak i 90 
kg N·ha–1, wykazało znacznie większy efekt plonotwórczy w porównaniu ze sto-
sowanym obornikiem. 

2. Bilans azotu oraz potasu łąki trwałej nawożonej nawozami mineralnymi i na-
turalnymi wykazywał duże ujemne saldo, co w kolejnych latach może być przy-
czyną znacznego zmniejszenia się plonów.  
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3. Stosowanie nawożenia obornikiem powoduje wprowadzanie do gleb nad-
miernej ilości fosforu i jego rozpraszanie do środowiska, mogące powodować 
zwiększoną eutrofizację wód. 

4. Bilans wapnia i magnezu łąki nawożonej nawozami naturalnymi znacznie 
poprawia ich saldo, uzupełniając małą ich zasobność w glebie oraz w runi łąkowej 
nawożonej nawozami mineralnymi.  
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THE BALANCE OF SELECTED MACRONUTRIENTS IN PERMANENT MEADOW  
FERTILISED WITH MINERAL AND NATURAL FERTILISERS 
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balance, permanent meadow, phosphorus balance  

S u m m a r y 

The experimental study was conducted on permanent meadow situated in proper dry-ground hab-
itat on black degraded soil in the years 2006–2009. The effects of fertilisation with mineral fertilisers, 
solid and liquid manure at two doses: 60 and 90 kg N·ha–1 were compared. The lowest annual yields 
of dry matter were obtained with both N doses in the object fertilised with only manure. The highest 
annual yields of dry matter in subsequent years were obtained in the object fertilised with mineral 
fertilisers at the higher dose (NPK/90) and at the same dose when using liquid manure (G/90). Nitro-
gen balance was largely negative in all studied objects, regardless of fertilisation form. The smallest 
total balance of phosphorus, amounting 6.4 kg P·ha–1 for the four-year period, was found in the object 
fertilised with manure at the lower rate (O/60). The highest values of P balance (69.8 kg P·ha–1) were 
recorded with both forms of natural fertilisers applied at the higher rate. This was a negative effect of 
the excessive amounts of phosphorus introduced to the soil and its dispersion in the environment 
which could pose a threat of eutrophication. Potassium balance showed highly negative values for all 
studied objects. Objects fertilised with manure received also large amounts of calcium whose balance 
was positive. Liquid manure fertilisation at both doses significantly improved the balance of calcium 
in comparison with mineral fertilisation, though its value still remained negative. The use of natural 
fertilisers improved the balance of calcium and magnesium and complemented their deficit in soil and 
meadow sward fertilised with mineral fertilisers. 

 


