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Wstęp 

Nawożenie gnojowicą wpływa na wzrost zawartości próchnicy, makro- i 
mikroelementów oraz korzystnie oddziaływuje na fizyko-chemiczne właściwości 
gleby co znajduje potwierdzenie w pracach JARECKIEGO i KRZYWEGO [1991] oraz 
innych autorów: WEDEKIND [1983]; SĄDEJ, MAZUR [1984]; MAZUR, SĄDEJ [1989] . 
Stosowanie gnojowicy w ilościach przewyższających zapotrzebowanie roślin na 
składniki pokarmowe może przyczyniać się do zachwiania równowagi jonowej w 
środowisku glebowym. Stwarza to potencjalną możliwość przemieszczania się 
części związków chemicznych zawartych w gnojowicy i może doprowadzać do 
wzrostu zawartości składników biogennych w wodach gruntowych, bądź okolicz
nych wodach powierzchniowych, na co zwracali uwagę w swojej pracy MAZ UR i 
SĄDEJ [1982]. 

Celem badań było określenie wpływu wieloletniego nawożenia gnojowicą 
bydlęcą na kształtowanie się właściwości sorpcyjnych gleby oraz na skład frakcyj
ny związków próchnicznych. 

Materiały i metodyka 

Badania prowadzono na doświadczeniu polowym założonym w 1977 r. 
przez IUNG w ZD w Baborówko. Zlokalizowano je na glebie gliniastej zaliczanej 
do klasy bonitacyjnej IIIb, kompleksu pszennego dobrego. W czteroletnim cyklu 
zmianowania stosowano nawożenie mineralne (PK, NPK) i organiczne (gnojo
wica bydlęca). Wielkość nawożenia mineralnego odpowiadała wymaganiom po
karmowym roślin, a dawki gnojowicy pokrywały zapotrzebowanie roślin na azot w 
50, 75, 100, 150 i 200% N stosowanego w nawozach mineralnych. 

Po 14 latach trwania doświadczenia z obiektów: PK, NPK, 100% N i 200% 
N w gnojowicy pobrano próbki gleby z głt;bokości 5-25 i 30-40 cm. Oznaczono w 
nich pH w roztworze KC! o stężeniu 1 mol·dnr3, h.'Wasowość hydrolityczną (Hh) 
metodą Kappcna, kationy wymienne (Ca++, Mg++, K+, Na+) wg. Pallmana, 
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węgiel organiczny oraz skład frakcyjny związków próchnicznych met. Tiurina, 
azot ogólny metodą Kjcldahla, przyswajalne formy P, K wg. Egncra-Richma, Mg 
przyswajalny metodą Schachtschabela. 

Wyniki i dyskusja 

Przedstawione w tabeli 1 wyniki wskazują, że wieloletnie nawożenie NPK i 
gnojowicą bydlęcą nie wpływało na zmianę odczynu w warstwic ornej gleby gli
niastej . Na porównywanych obiektach odczyn był lekko kwaśny (pH 5,6-6, 1 ), z 
tym że w glebie nawożonej gnojowicą wartości pH były niższe niż na obiekcie PK 
i NPK. W warstwic podornej na obiektach: kontrolnym (PK) oraz z gnojowicą 
odczyn gleby był także lekko kwaśny, a na obiekcie NPK obniżył się do 
kwaśnego. 

11:tbcla 1; Table 1 

Wpływ nawożenia gnojowicą bydlęcą na niektóre właściwości gleby 
Influence of cattle slurry application on somc soi! propcrtics 

C org. N og. 

Nawożenie Orga- Total Hh I ) s 2) T ·' ' V'> p 

Fertilizatio n pHKCI nic C N % 

K Mg 

% mmol( + )·kg-1 mg·I00 g- 1 

5-25 cm 

PK 6,1 0,65 0,07 1,0 5,0 6,0 83,3 5,8 14,5 5,4 
NPK 6,0 0,70 0,09 1, 1 5,2 6,3 82,5 6,3 14,1 5,7 
100% N w gnojowicy 
100% N in slurry 5,6 0,75 0,10 1,3 5,2 6,5 80,0 8,0 20,3 8,1 
200% N w gnojowicy 
200% N in slurry 5,6 0,77 0,11 1,4 4,9 6,3 77,8 10,0 26,6 7,2 

30--40 cm 

PK 5,6 0,30 0,03 0,8 5,8 6,6 87,9 
NPK 5,5 0,36 0,04 1,0 5,8 6,8 85,3 
100% N w gnojowicy 
100% N in slurry 5,6 0,42 0,05 0,9 7,2 8,1 88,9 
200% N w gnojowicy 
200% N in s lurry 5,9 0,47 0,06 0,6 7,4 8,0 92,5 

1) Kwasowość hydrolityczna; Hydrolytic acidity 
2l Suma wymiennych kationów zasadowych; Base cation capacity 
3) Całkowita pojemność sorpcyjna; Total cation exchangeablc capacity 
4l Wysycenie komp leksu sorpcyjnego kationami zasadowymi ; Base cation sa turation 

Zmiany jakie wystąpiły w odczynie gleby korelowały z kształtowaniem się 

kwasowości hydrolitycznej. Wyższe wartości Hh stwierdzono na obiektach nawo
żonych gnojowicą w poziomie Ap oraz na obiekcie NPK w warstwic podorncj. 

Zakwaszające działanie gnojowicy w glebie wykazali w swoich badaniach 
JARECKI i KRZ YWY [1991) oraz inni autorzy Koc [1994), STR/\CZYŃSKJ\ [1994a]. W 
literaturze spotyka sit; również stwierdzenia alkalizującego wpływu gnojowicy na 
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glebę [WADEKIND 1993]. Świadczy to o złożoności czynników decydujących o zak
waszeniu środowiska glebowego. 

Nawożenie gnojowicą w większym stopniu niż pełne nawożenie mineralne 
wpłynęło na wzrost zawartości węgla organicznego i azotu ogólnego w glebie. 
Zaznaczyło s i ę to w poziomie próchnicznym oraz w warstwie podornej i wyraziło 
zwiększeniem pojemności sorpcyjnej (T) w porównaniu do obiektu PK w obu 
warstwach gleby. 

Korzystny wpływ nawożenia gnojowicą na poziom próchnicy w glebie 
stwierdził także Koc [1991), STRĄCZYŃSKA (1994b] we wcześniejszej pracy oraz inni 
badacze REIIBEIN i in. ( 1975], MAZUR i SĄDEJ [1989). 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że gnojowica stosowa
na w dawce 100% N zapewniała glebie wysoką zasobność w przyswajalny P, K i 
Mg. Na obiekcie gdzie stosowano gnojowicę w dawce 200% N zasobność gleby w 
P i K była bardzo wysoka (10 i 26 mg·lO0 g-1). Wzrost ilości przyswajalnych 
makroelementów w glebie nawożonej gnojowicą wykazali również MAZUR i SĄDEJ 
(1989] oraz REHBEIN i in. [1975]. 

Pod wpływem stosowania gnojowicy wystąpiły zmiany w obsadzie komplek
su sorpcyjnego gleby kationami o charakterze zasadowym (tab. 2). Dotyczyły one 
przede wszystkim wapnia i potasu wymiennego. W warstwie ornej gleby na obiek
tach z gnojowicą zawartość Ca++ była wyraźnie mniejsza niż na obiektach PK i 
NPK (55,6-68,5% ). Mogło to być spowodowane wymywaniem tego kationu z 
kompleksu sorpcyjnego gleby i było ono tym większe im wyższa była dawka gno
jowicy. W warstwie podornej na obiektach z gnojowicą stwierdzono wzrost 
zawartości Ca++, co szczególnie wyraźnie zaznaczyło się przy stosowaniu 200% N 
w gnojowicy (80,4% Ca++). Zróżnicowanie zawartości wapnia wymiennego w gle
bie porównywanych obiektów było ściśle związane z kwasowością gleby i wyraziło 
się spadkiem stopnia wysycenia kompleksu sorpcyjnego w warstwie ornej oraz 
wzrostem (V) w warstwic podorncj gleby nawożonej gnojowicą. 

Tabela 2; Table 2 

Procentowy udział kationów wymiennych w pojemności sorpcyjnej gleby 
Pcrccntagc of exchangeable cations in soil sorption capacity 

Nawożen ie 
H Ca Mg K Na K:(Ca+Mg) 

Fcrtilization 

5-25 cm 

PK 16,7 68,5 6,6 5,0 3,2 0,07 
NPK 17,5 68,0 6,1 5,3 3,1 0,07 
I 00% w gnojowicy 20,0 61,8 5,5 10,6 2,1 0,16 
100% N in slurry 
200% N w gnojowicy 22,2 55,6 5,2 14,1 2,9 0,23 
200% N in slurry 

30-40 cm 

PK 12,1 74,5 10,0 1,9 1,5 0,02 
NPK 14,7 72,5 9,9 1,5 1,4 o.oz 
I 00 % N w gnojowicy 11,1 75,7 8,5 3,2 1,5 0,04 
1 OO'Yr., N in slurry 
200% N w gnojowicy 7,5 80,4 7,3 3,4 1,4 0,04 
200 % N in slurry 



242 S. Strączyńska 

Zawartość potasu wymiennego w glebie na obiektach z gnojowicą istotnie 
wzrosła. Przyczyniło się to do zachwiania równowagi w kompleksie sorpcyjnym, 
gdyż udział kationów wymiennych w pojemności sorpcyjnej gleby nawożonej gno
jowicą ukształtował się następująco: Ca++>K+>Mg++>Na+ (tab. 2). Na obiekcie 
z 200% N w gnojowicy zawartość K + była nawet ponad dwukrotnie większa niż 
na obiekcie kontrolnym i nawożonym NPK (5% i 14% K+). Stwierdzono także 
przemieszczanie się K+ do warstwy podornej, gdyż na obiektach z gnojowicą 
udział potasu wymiennego w kompleksie sorpcyjnym był również dwukrotnie 
większy niż na obiekcie NPK. Duża sorpcja potasu pochodzącego z gnojowicy 
skutkowała wyraźnym rozszerzeniem się stosunku K+: (Ca+++Mg++), na co zwra
cali uwagę w swoich badaniach SĄDEJ i MAZUR (1984]. 

Wzrost udziału potasu i zmniejszenie wapnia wymiennego w kompleksie 
sorpcyjnym gleby wykazali również WERNER i in. (1988], natomiast MAZUR i SĄDEJ 
(1989] stwierdzili zwiększanie się zawartości Ca++ i K+ wymiennego pod wpływem 
stosowania gnojowicy. 

W prowadzonych badaniach dokonano analizy składu frakcyjnego związków 
próchnicznych (tab. 3). Wynika z niej, że wieloletnie stosowanie gnojowicy wpły
nęło na wzrost zawartości węgla niskocząsteczkowych połączeń próchnicznych 
(frakcja la) . Świadczy to o zwiększeniu się labilnych frakcji próchnicy na tych 
obiektach. Przeważającą część rozpuszczalnych związków próchnicznych stanowiły 
połączenia wolne i związane z niekrzemianowymi formami Rz03 (frakcja I). W 
obrębie tej grupy połączeń na obiekcie z podwojoną dawką gnojowicy zaznaczyło 
się wyraźne zmniejszenie udziału węgla w kwasach humusowych. Spadek ilości 

węgla we frakcji I mógł być związany z obniżeniem się zawartości C w składzie 
elementarnym kwasów huminowych wyizolowanych z gleby obiektu 200% N w 
gnojowicy, co wykazała we wcześniejszych badaniach STRĄCZYŃSKA (1994b]. 

Nawożenie 

Fcrtiliza tion 

NPK 
100% N w gnojowicy 
100% N in slurry 
200% N w gnojowicy 
200% N in slurry 

Skład frakcyjny związków próchnicznych 
Fractional composition of humus compounds 

Fr. la Fr. I 

C wyciągu (0,1 mol NaOH·dm-') 
C extracted 
(0,05 mol C wyciągu CKH CKF CKH/CKF 

H2SO 4dm-') C extracted CHA CFA CHA/CFA 

w % C org.; in % o rg. C 

9,63 46,66 22,96 23,70 0,97 
10,00 46,52 23,00 23,52 0,98 

10,59 43,09 21,85 21,24 1,03 

Tabela 3; Table 3 

CKH 
związa-

C pozost. nych z Ca 
Rcsidue C CHA 

bounde<l 
with Ca 

37,04 10,12 
39,09 10,20 

40,62 10,72 

Duży udział w składzie związków próchnicznych badanej gleby miała frak
cja węgla pozostałego po ekstrakcji, której ilość wzrastała pod wpływem nawoże
nia gnojowicą. Oznaczać to może powstawanie trwałych połączeń próchnicznych 
tworzących się w glebie wielokrotnie nawożonej gnojowicą, co znajduje też wyraz 
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w niewielkim zwiększeniu połączeń węgla kwasów huminowych związanych z 
wapniem. Z badań KOCA [1991] wynika również, że nawożenie gnojowicą przy
czyniło się do wzrostu labilnych oraz trwałych połączeń próchnicznych. 

Wnioski 

1. Wieloletnie nawożenie gnojowicą przyczyniło się do wzrostu zasobności 
gleby w przyswajalne formy fosforu, potasu i magnezu. 

2. W kompleksie sorpcyjnym gleby nawożonej gnojowicą zwiększył się udział 
jonów wodoru i potasu wymiennego, a zawartość wapnia uległa zmniejsze
niu. Skutkowało to zachwianiem równowagi jonowej w kompleksie sorpcyj
nym. 

3. Gleba nawożona gnojowicą odznaczała się większą ilością niskocząsteczko
wych połączeń próchnicznych oraz wzrostem udziału CKH związanych z 
wapmem. 
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Streszczenie 

Celem badań było określenie wpływu wieloletniego nawożenia gnojowicą 
bydlęcą na właściwości sorpcyjne gleby gliniastej oraz na skład frakcyjny związ
ków próchnicznych. Stwierdzono wzrost zasobności gleby w składniki odżywcze 
dla roślin. W kompleksie sorpcyjnym gleby zwiększył się udział jonów wodoru i 
potasu wymiennego a zawartość wapnia uległa zmniejszeniu. Przyczyniło się to do 
zachwiania równowagi w kompleksie sorpcyjnym, gdyż udział kationów wymien
nych w pojemności sorpcyjnej gleby nawożonej gnojowicą kształtował się następu
jąco: Ca++>K+>Mg++>Na+. Gleba nawożona gnojowicą odznaczała się większą 
ilością niskocząsteczkowych połączeń próchnicznych oraz wzrostem udziału CKH 
związanych z wapniem. 

THE EFFECTS OF FERTILIZATION WITH CATTLE SLURRY 
ON SELECTED FERTILITY INDICATORS OF LOAMY SOIL 
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Summary 

The study aimed at cvaluating the effects of long lasting soi! fertilization 
with cattle slurry on the sorptive properties of a loamy soi! and on the fractional 
composition of bumie compounds. It was found that the nutrients' bioavailability 
in soi! increased during the experiment. The amounts of exchangeablc H+ and 
K+ cations increased whereas Ca++ decreased, what changed the norma! cation 
balance in total exchange capacity (CEC). The contributions of cxchangeable 
cations in sorption capacity of the soi! fertilized with cattle slurry were as follows: 
Ca++>K+>Mg++>Na+. This soi! showed also a higher amount of low-molecular 
bumie compounds and enhanced contribution of CKH bounded with Ca. 
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