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Notatnik Naukowy

Nawozy wielosk³adnikowe
– nowe mo¿liwoœci dla leœnictwa
Optymalny wzrost i rozwój ka¿dej roœliny zale¿y miêdzy innymi od
zawartoœci sk³adników pokarmowych w glebie, ich przyswajalnoœci i wzajemnych proporcji oraz od stopnia zakwaszenia gleby. Roœlinnoœæ leœna ma inne
wymagania pokarmowe ni¿ roœlinnoœæ rolnicza (tab. 1), co ogranicza stosowanie w leœnictwie rolniczych nawozów wielosk³adnikowych. Konieczne jest
zatem opracowanie form nawozów, które zaspokaja³yby potrzeby nawozowe
gatunków leœnych i mog³y byæ wykorzystane w tych drzewostanach, których
g³ówn¹ funkcj¹ jest i pozostanie nadal funkcja produkcyjna. Nawozy takie
zosta³y wyprodukowane przez Instytut Nawozów Sztucznych w Pu³awach
wed³ug koncepcji opracowanej w Zak³adzie Siedliskoznawstwa IBL. W
koncepcji tej przyjêto, ¿e do produkcji nawozów nale¿y korzystaæ z surowców
tanich, a same nawozy powinny dzia³aæ przez okres co najmniej 2–3 lat (nawozy
wielosk³adnikowe o przed³u¿onym dzia³aniu).
Na podstawie analizy chemizmu organów roœlinnych (igie³, liœci, ga³êzi,
nasion, kory, pnia, korzeni) stosunkowo ³atwo mo¿na okreœliæ wymagania
pokarmowe poszczególnych gatunków. Przy okreœlaniu potrzeb nawozowych
drzew nale¿y wzi¹æ pod uwagê nie tylko ich wymagania pokarmowe, zdeterminowane g³ównie
wspó³zale¿noœci¹
*
sk³adników pokarmowych w organach asymilacyjnych, ale tak¿e
zawartoœæ sk³adników pokarmowych w glebie i ich
pobieranie przez
roœliny w œrodowisku kwaœnym i
s³abo kwaœnym,
wyp³ukiwanie ich z
gleby oraz uwstecznianie (zmiana na formê niedostêpn¹ dla roœlin). Opracowane
* s.m. – sucha masa
nawozy charak-
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teryzuj¹ siê podwy¿szon¹ w stosunku do wymagañ
pokarmowych gatunków leœnych zawartoœci¹
potasu (K) i magnezu (Mg) i obni¿on¹, ze wzglêdu
na eutrofizacjê siedlisk, zawartoœci¹ azotu (N) i
fosforu (P). Nawozy wg nowych formu³ (tab. 2)
poddano badaniom w trudnych warunkach œrodowiskowych w uprawach leœnych: sosnowych w
Górnoœl¹skim Okrêgu Przemys³owym (GOP) i
œwierkowych w Sudetach.
Stosowane wiosn¹ dawki nawozu 20 g pod 1
sadzonkê w GOP (So) i 30-40 g w Sudetach (Œw)
zale¿a³y od formu³y u¿ytych nawozów i od
powierzchni zajêtej przez system korzeniowy, np.
nawóz o formule 4-6-12-6 zastosowany w iloœci 1
t/ha odpowiada nastêpuj¹cym dawkom poszczególnych sk³adników: 40 kg N/ha, 60 kg P2O5/ha, 120 kg
K2O/ha, 60 kg MgO/ha. Jesieni¹ ka¿dego roku
oceniano efekty dzia³ania nawozów o ró¿nych
formu³ach mierz¹c przyrosty sadzonek na wysokoœæ
oraz analizuj¹c zawartoœæ makroelementów w
ig³ach sosny i œwierka. Otrzymane wyniki porównywano z danymi dla sadzonek sosny w warunkach
kontrolnych (bez nawo¿enia) oraz z wariantami, w
których do nawo¿enia u¿yto mieszaniny sk³adników
wykorzystanych przy produkcji poszczególnych
nawozów wielosk³adnikowych (np. mocznik + sól
w 1 roku
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Ryc. 1. Procent przyrostu wysokoœci w stosunku do wariantu
kontrolnego: a – sosny w uprawach w GOP, b – œwierka w
uprawach w Sudetach

potasowa + wapmag lub
magnezyt) – tzw. kontrole
poœrednie. Dwie pierwsze
formu³y nawozowe (1, 2)
ró¿ni³y siê rodzajem surowca
magnezowego oraz zawartoœci¹ wapnia (Ca) ogólnego i
rozpuszczalnego, a przede
wszystkim technologi¹ granulacji.
W uprawie sosnowej w rok
po nawo¿eniu nawozem o
formule 4-6-12-6 (1) i 6-6-159 (2) przyrosty sadzonek na
wysokoœæ by³y w obu przypadkach wy¿sze od przyrostów sadzonek nienawo¿onych
o 33,1 i 37,1% (ryc. 1a). W
dwa lata po nawo¿eniu tempo
przyrostu utrzymywa³o siê na
podobnym poziomie, a
przyrost by³ wy¿szy ni¿ w
kontroli o 34,3 i 50% (w
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Ryc. 2. Œrednie przyrosty
wysokoœci sosny i œwierka
po nawo¿eniu nawozem
o formule 3 i 4,
w stosunku do kontroli

kontrolach poœrednich by³
ni¿szy ni¿ w wariantach z
nawozami wielosk³adnikowymi).
W uprawie œwierkowej
przyrosty wysokoœci w rok po
nawo¿eniu nawozami wielosk³adnikowymi by³y wy¿sze
(ryc. 1b) ni¿ w kontroli o 41,3 i
45,3%. W drugim roku po
nawo¿eniu, podobnie jak u
sosny, tempo przyrostu utrzymywa³o siê na podobnym
poziomie (przyrosty wy¿sze o
40,4 i 45,7%). W przypadku
kontroli poœrednich przyrosty
by³y ni¿sze ni¿ w wariantach z
nawozami wielosk³adnikowymi, ale wy¿sze ni¿ w
kontroli (o 33,7 i 38,5%).
Analiza chemiczna igie³
(tab. 3 i 4) wykaza³a, ¿e w
wyniku nawo¿enia mineralnego wzros³a zawartoœæ wszystkich makroelementów do
wartoœci optymalnych dla
ka¿dego z gatunków (podanych pod tabelami), z wyj¹tkiem magnezu, którego
zawartoœæ nadal utrzymywa³a
siê poni¿ej wartoœci optymalnej. Po pierwszym roku w
ig³ach œwierka stwierdzono
wzrost zawartoœci azotu ponad
wartoœci optymalne. W
drugim roku po nawo¿eniu w
ig³ach obu gatunków stwierdzono prawie 50% spadek
zawartoœci potasu, a w ig³ach
œwierka oko³o 25%, korzystny, spadek zawartoœci azotu.
Wyniki te uwzglêdniono
przygotowuj¹c nawozy o
nowych formu³ach (0-6-18-14
i 6-5-14-6,5), zak³adaj¹cych
ni¿szy udzia³ azotu, zwiêkszony potasu oraz zró¿nicowan¹ rozpuszczalnoœæ magnezu.
Zastosowanie na uprawach w GOP i w Sudetach
nawozów o nowych formu-

³ach: 0-6-18-14 (3) i 6-5-14-6,5 (4), w
pierwszym roku po nawo¿eniu zwiêkszy³o
przyrosty wysokoœci œwierka w stosunku do
kontroli o blisko 90%, a sosny o blisko 40%
(ryc. 2). Podobnie jak poprzednio nast¹pi³
wzrost zawartoœci makrosk³adników w
aparacie asymilacyjnym, ale tylko po
zastosowaniu formu³y 4 iloœæ magnezu u
œwierka wzros³a do wartoœci optymalnej.
Wstêpne badania przeprowadzone nad
zastosowaniem ró¿nych formu³ nawozów
wielosk³adnikowych dla potrzeb leœnictwa
pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e:
a) nawo¿enie zwiêksza³o zawartoœæ
makrosk³adników w ig³ach do wartoœci
optymalnych œwiadcz¹cych o dobrym stanie
od¿ywienia sadzonek na uprawach,
b) przyrosty sadzonek na wysokoœæ
utrzymuj¹ siê przez 2 lata po nawo¿eniu na
zbli¿onym poziomie,
c) zwiêkszenie dawek nawo¿eniowych
nie wp³ywa na zwiêkszenie pobrania
sk³adników pokarmowych przez sadzonki.
Efekty przyrostu wysokoœci uzyskane w
kontrolach poœrednich by³y zawsze ni¿sze ni¿
w wariantach z zastosowaniem nawozów
wielosk³adnikowych, co potwierdza s³usznoœæ stosowania tych ostatnich i wp³ywa na
zmniejszenie kosztów zabiegów nawo¿eniowych.
Przy stosowaniu 20–40 g nawozu pod sadzonkê zapotrzebowanie nawozu na 1 tys. sadzonek
wynosi 20 do 40 kg. Przy cenie 1 tony nawozu oko³o 500 z³ koszt nawozu dla tysi¹ca sadzonek
wyniesie 10–20 z³. Czas wykonania nawo¿enia tysi¹ca sadzonek szacuje siê na ok. 5 godzin.
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Badania IBL nad zastosowaniem nawozów wielosk³adnikowych dla
potrzeb leœnictwa, wyprodukowanych przez INS Pu³awy, s¹ prowadzone w ramach wspó³pracy w projekcie badawczym 6 P06H 021 20
pt. „Rewitalizacja zdegradowanych gleb leœnych na terenach zagro¿enia
ekologicznego nawozami wielosk³adnikowymi o przed³u¿onym dzia³aniu”

