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Wstęp 

Gleby Polski zdegradowane pod względem zakwaszenia oraz niedoboru 
fosforu, potasu i magnezu stanowią 40-50% obszaru [FOTYMA i in. 2001]. W niek
tórych regionach występują także duże niedobory próchnicy [SZAFRANEK 2000]. 
Podstawową przyczyną takiego stanu jest niewystarczający poziom zużycia wapna, 
obornika i nawozów mineralnych. W takiej sytuacji ważne jest poszukiwanie spo
sobów do zatrzymania postępującej degradacji, jak i podwyższenie produkcyjności 
gleb już zdegradowanych. Wydaje się, że źródłem najbardziej predysponowanym 
do regeneracji takich gleb jest zastosowanie składników będących w glebie w naj
większym niedoborze, a kompleksowa regeneracja gleb z niedoborem próchnicy i 
składników pokarmowych może być dokonana przez nawożenie obornikiem. 

Autorzy niniejszej publikacji dysponują polami, które od 1922 r. nie były 
nawożone obornikiem, a były tylko kilkakrotnie wapnowane dawką 1 t CaO·ha-1 i 
zostały wyczerpane z N, P, K oraz Mg. Z tego powodu gleby te regenerowano 
obornikiem, stosując ten nawóz czterokrotnie od 1992 r. do 2003 r. Praca niniej
sza stanowi efekt takiej regeneracji przez porównywanie plonów, składu chemicz
nego roślin oraz właściwości gleb na 2 polach z identycznym nawożeniem mine
ralnym od 1923 r., a z obornikiem od 1992 r. lub bez tego nawozu . Wiele badań 
wskazuje bowiem, że obornik łagodzi ujemne skutki silnej degradacji gleb [MER
CIK 1994; KUSZELEWSKI i in. 1995; BLECHARCZYK 1999; LABĘTOWICZ i in. 1999; MERCIK 
i in. 2000). 

Materiał i metody 

Na kilku polach wieloletnich statycznych doświadczeń nawozowych Wydzia
łowej Stacji Doświadczalnej SGGW w Skierniewicach, na których od 1923 r. nic 
stosowano obornika ani nic uprawiano roślin motylkowych, a nawożono je wy-
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łącznie nawozami mineralnymi, według określonego schematu, od 1992 rozpo
częto stosować obornik. Doświadczenia te prowadzone są na glebie płowej opa
dowa-glejowej (Stagnic Luvisol wg FAO) o uziarnieniu piasków gliniastych w 
warstwie ornej. W pracy niniejszej opisano wyniki z 2 pól (AF, nicnawo;i.one i 
AF2 nawożone obornikiem od 1992 r.), na których nawozy mineralne stosuje się 
według schematu: CaNPK, NPK, PK, NP i NK, a azot stosuje się co rok w for
mie siarczanu amonowego. Na przestrzeni 80 lat dawki nawozów wzrastały z N -
30, P - 13, K - 25 kg·ha-1 do N - 90, P - 26, K - 92 kg·ha-1 od 1976 r. Na polu 
AF2 czterokrotnie zastosowano obornik w dawce 30 t·ha-1 w latach I 992, 1994, 
1996 i 1999. Stosowany obornik zawierał przeciętnie 5,0 g N·kg-1, 1,2 g P·kg-1 i 
5,5 g Kkg-1• Od roku 1992 na obydwóch polach uprawiano czterokrotnie ziem
niaki, a dwukrotnie żyto, pszenżyto jare i grykę . 

W próbkach gleby pobranej po zbiorze roślin w latach 2000-2003 oznaczo
no pH, azot ogólny, kationy wymienne w wyciągu octanu amonowego (1 
mol·dm-3), kwasowość hydrolityczną oraz fosfor i potas przyswajalny. Analizy 
wykonano metodami powszechnie stosowanymi w gleboznawstwie i chemii rolnej. 
W glebie tej oznaczono również zawartość węgla organicznego metodą suchej 

· destylacji z wykorzystaniem aparatu C-Mat 5500 firmy Strohlein, oraz zawartość 
glinu wymiennego w wyciągu (1 mol KCl·dm-3) metodą atomowej spektrometrii 
absorpcyjnej (ASA). W okresie zbioru gryki w roku 2003 pobrano równie;i, próbki 
gleby o nienaruszonej strukturze, w których oznaczono gęstość objętościową i 
kapilarną pojemność wodną. 

Wyniki i dyskusja 

Jak należało oczekiwać gleby niewapnowane i nawożone od wielu lat azo
tem w formie siarczanu amonowego są bardzo kwaśne (pII 3,3-3,4; tab. 1 ), a 
gleby wapnowane co 4 lata (CaNPK) - kwaśne (pII 4,8). Wyraźnie mniejsze jest 
zakwaszenie gleby na obiektach niewapnowanych i nienawożonych siarczanem 
amonowym (PK, tab. 1). Czterokrotne zastosowanie na takiej glebie obornika 
nieznacznie podwy;i,szyło wartość pH gleby niewapnowanej (NPK, NP i NK), a 
obniżało pH gleby wapnowanej (CaNPK). Wiele badań wskazuje, ;ie obornik spo
walnia zakwaszenie gleby [ł.ABĘTOWICZ i in. 1998; BLECHARCZYK 1999; ł,Alll;ToWICZ i 
in. 1999; MERCIK i in. 2000; MAZUR, S!\DEJ 2002]. Brakuje natomiast bada11 wska
zujących na obniżenie wartości pH pod wpływem obornika na glebach wapno
wanych. 

Pojemność sorpcyjna gleby była stosunkowo mało uzależniona od badanych 
czynników. Otrzymano jedynie większą pojemność sorpcyjną przy nawo;ieniu 
CaNPK i NPK niż przy nawożeniu PK, NP i NK. Wynika to zapewne z więk
szych plonów i większej ilości resztek po;i..niwnych przy pełnym nawo;ieniu mine
ralnym. Jak można było oczekiwać, większa była równie;i pojemność sorpcyjna 
gleby na polu z obornikiem niż bez tego nawozu. Zwiększona pojemność sorp
cyjna jest głównie efektem większej zawartości próchnicy (tab. 2), gdyż na bada
nych polach bardzo zbliżony jest skład granulometryczny [K1:,ossowsK1, MERCIK 
1980]. Licząc średnio ze wszystkich kombinacji obornik zwiększył zawartość C org. 
w glebie o 0,34 g C-kg-1, co spowodowało przyrost pojemności sorpcyjnej o 2,6 
mmol·kg-1• Na 1 g C org. przypada 7,6 mmol·kg-1 pojemności sorpcyjnej. Wzrost 
pojemności sorpcyjnej gleby pod wpływem obornika jest powszechnie znany 
[KRZYWY i in. 1996; STRĄCZYŃSKA 1998; MERCIK i in. 2000]. 
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1abcla 1; Table 1 

Właściwości gleb w zależności od wieloletniego nawożenia mineralnego (od 1923 r.) 
i czterokrotnego nawożenia obornikiem (od 1992 r.) 

Soi! propertics dcpending on long term (since 1923) minerał fertilization 
and four (si nec 1992) farm yard manure (FYM) fertilizations 

Nawożenie Nawożenie minera lne od 1923 r. 

Właściwości gleh obornikiem Minera ł fer tili zation sincc 1923 

Soil propert ies rerti lization CaNP NK 
with FYM K NPK PK NP 

o 4,8 3,4 3,8 3,4 3,3 
pil 

obornik; FYM 4,5 3,5 4,1 3,5 3,5 

T o 54,4 54,1 49,2 51,9 49,6 

(mmol ·kg-1) ohornik; FYM 57,2 55,9 52,6 54,5 52,0 

I-lh o 19,5 37,5 25,8 38,8 37,2 

( mmol·kg-1) obornik; FYM 25,3 37,5 24,5 38,2 35,4 

Wysycenie kom pleksu sorpcyjnego o 36 69 54 74 76 
wodorem i gli nem 
Il and Al saturat io n of sorp tion 

obornik; FYM 45 67 46 71 70 complex (%) 

Zawar tość wym iennych Al o 0,7 9,7 3,2 10,2 9,7 
Exchcangeahlc Al 
(mmol·kg ·1) obornik; FYM 2,1 9,0 2,2 7,7 7,4 

Wysycenie komp leksu sorpcyjnego Al o 1,4 17,9 7,0 19,7 19,7 

Al satu ration of sorption complcx (%) obornik; FYM 3,7 16,2 4,4 14,3 14,7 

Zawartość wymiennych Ca o 27,1 12,5 16,4 10,0 7,5 
Exchcangcable Ca 
(mmol·kg-1) obornik; FYM 24,0 13 ,0 19,0 11,4 . 10,4 

Zawartość wymiennych Mg o 4,6 1,8 1,7 1,5 1,3 
Exchcangcahlc Mg 
(mmol·kg-1) obornik; FYM 3,7 1,7 2,6 1,8 1,6 

Zawartość wymiennych K o 2,7 2,5 3,3 1,5 2,2 
Excheangcablc K 
(mmol·kg ·1) obornik; FYM 3,3 3,1 4,0 1,9 2,6 

o 
Ca : Al 

60,5 :] 1,5:l 5,6:1 1,1:1 0,8:1 

obornik; FYM 19,4:1 1,5 :1 9,2:1 1,9:1 1,5:1 

Zawartość I' dost. w glebie o 26,8 38,5 34,9 38,7 16,6 
Avai lab lc I' contcnt in soil 
(mg·kg·') obornik; FYM 29,7 41,9 34,5 36,0 13,9 

Zawartość K dost. w glebie o 46,7 37,3 39,8 18,5 34,9 
Ava ilablc K contcnt in soil 
(mg·kg 1) obornik; FYM 55,0 41,8 46,7 22,9 41,l 

Hh - kwasowość hydrolityczna; hydrolitic acidi ty 
T - pojemność sorpcyj na gleby; cat ion cxchange capacity 

Oddziaływanie nawożenia minera lnego na kwasowość hydrolityczną ukła
dało sic; podobnie do pH (lab. 1 ). Na glebach niewapnowanych , ale nawożonych 
azotem wynos iła ona około 38 mmol·kg-1, na nawożonych PK ok. 26 mmol·kg-1, a 
na CaNPK 19 mmol·kg-1• Otrzymano równ ież i w tym przypadku obniżenie kwa
sowości hydrolitycznej pod wpływem oborn ika przy nawożeniu NK i NP, a wzrost 
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przy nawożeniu CaNPK. Również wysycenie kompleksu sorpcyjnego gleby jonami 
kwaśnymi (procentowy udział kwasowości hydrolitycznej w pojemności sorpcyj
nej) jest bardzo duży (powyżej 67%) na obiektach niewapnowanych i nawożonych 
azotem. Zgodnie z klasyfikacją jaką podaje SIUTA [1978] są to gleby zdegrado
wane. Tylko na obiekcie wapnowanym (CaNPK) gleby można zaliczyć do słabo 
zdegradowanych. Wpływ obornika na wysycenie kompleksu sorpcyjnego gleby 
jonami kwaśnymi był podobny, jak wpływ tego nawozu na kwasowość hydrolity
czną. 

Otrzymano również bardzo duży wpływ nawożenia mineralnego, a mniejszy 
nawożenia obornikiem na zawartość glinu wymiennego w glebie (tab. 1). Na polu 
bez obornika najwięcej Al wymiennego (9,7-10,2 mmol·kg-1) otrzymano na 
obiektach niewapnowanych i nawożonych azotem, znacznie mniej przy nawożeniu 
PK (3,2 mmol·kg-1) i bardzo mało (0,7 mmol·kg-1) na glebie wapnowanej. Nawo
żenie obornikiem zmniejszało zawartość glinu w glebie ze wszystkich obiektów 
niewapnowanych (średnio z 8,2 do 6,6 mmol·kg-1), natomiast zwiększyło ilość Al
wymiennego w glebie wapnowanej (z 0,7 do 2,1 mmol·kg-1). W innych wielolet
nich doświadczeniach również wykazano, że obornik zmniejszał toksyczne działa
nie glinu [KUSZELEWSKI i in. 1995; ŁABĘTOWICZ i in. 1998; MAZUR, SĄDEJ 2002]. 
Nawożenie mineralne oddziaływało w podobny sposób na wysycenie kompleksu 
sorpcyjnego glinem, które wynosiło na obiekcie bez obornika odpowiednio 
18-20% na NPK, NP i NK, 7,4% na PK i do 1,4% na CaNPK. Nawożenie obor
nikiem zmniejszało wysycenie kompleksu sorpcyjnego glinem na wszystkich 
obiektach niewapnowanych średnio z 16,1 % na polu bez obornika do 12,4 na 
polu z obornikiem. Zastosowanie na obiekcie CaNPK obornika zwiększyło wysy
cenie kompleksu sorpcyjnego glinem (z 1,4 do 3,7% ). 

Zawartości wymiennych form wapnia i magnezu większe były na poletkach 
wapnowanych niż na niewapnowanych (tab. 1). Na obiektach niewapnowanych 
obornik przeważnie zwiększał ilość tych zasad w glebie, natomiast przy nawoże
niu CaNPK otrzymano zależność odwrotną. 

Jak można było oczekiwać ilości K wymiennego i przyswajalnego były zna
cznie mniejsze w glebie nienawożonej tym składnikiem (NP), niż na pozostałych 
obiektach (tab. 1 ). Na wszystkich kombinacjach nawożenia mineralnego większa 
była zawartość potasu średnio o 0,54 mmol·kg-1 (wymienny) lub 6,1 mg·kg-1 

(przyswajalny) na polu z obornikiem niż bez tego nawozu. 
Stosunek Ca : Al w glebie, uważany za ważny wskaźnik toksyczności glinu 

dla roślin, był bardzo zróżnicowany na poszczególnych obiektach. Na obiektach 
wapnowanych (CaNPK) znacznie szerszy był stosunek Ca : Al na polu bez obor
nika (60 : 1) niż z obornikiem (19 : 1). Tak duże zmniejszenie stosunku Ca : Al 
było spowodowane wzrostem Al wymiennego na polu nawożonym obornikiem. 
Na obiektach niewapnowanych z azotem (NPK, NK, NP) bardzo dużo było AI w 
glebie i dlatego stosunek Ca : Al był bardzo wąski i wahał się w granicach 0,8-1,9 
i 1. TURSKI i BARAN [1996] podają, że wyraźne toksyczne działanie Al otrzymuje się 
wówczas, gdy stosunek Ca : Al w glebie jest węższy niż 1 : 1. 

Zawartość fosforu przyswajalnego była znacznie mniejsza przy nawożeniu 
NK niż na pozostałych obiektach (tab. 1). W przeciwieństwie do oczekiwań, 
wyraźnie mniej było fosforu przyswajalnego w glebie kwaśnej - CaNPK (pH > 
4,5) niż w glebie bardzo kwaśnej - NPK (pH < 3,5). Wynika to zapewne ze 
znacznie większego pobierania fosforu z gleby wapnowanej. Nawożenie oborni
kiem nic wywierało znaczącego wpływu na zawartość fosforu w glebie. 
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Zawartość próchnicy w glebie była bardzo zbliżona na poszczególnych 
obiektach z nawożeniem mineralnym (tab. 2). Nieznacznie więcej było tylko 
C org. przy nawożeniu CaNPK i NPK niż na pozostałych kombinacjach. Więcej 
było również C org. w glebie pola z obornikiem niż bez tego nawozu. Na porów
nywalnych kombinacjach nawozowych różnice między tymi polami wahają się w 
granicach 0,3-0,5 g C org.·kg-1 gleby. Stanowi to 8,3-12,5% przyrostu tego skład
nika w glebie w stosunku do dawki C w oborniku. We wszystkich wieloletnich 
doświadczeniach prowadzonych od co najmniej 80 lat wyraźnie większa zawartość 
próchnicy jest w glebie nawożonej obornikiem [DAM KOFOED 1980; KóRSCHENS, 
MULLER 1993; R UMPEL i in . 1993; JENKINSON i in. 1994; M ERCIK 1994; BAUMECKER, 

ELI.MER 1999; MERCIK i in. 2000]. 
Tabela 2; Table 2 

Zawartość wągla organi cznego i azotu ogólnego oraz właściwości flzyczne gleb 
w zależności od wieloletniego nawożenia mineralnego (od 1923 r.) 

i czterokrotnego nawożenia obornikiem (od 1992 r.) 

Organ ie carbon and lota! nitrogen conten t and physical soi! properties depending 
on long term (sinee 1923) minerał fcrtilization and four (since 1992) 

farmyard manure (FYM) ferti lizations 

Nawożenie mineralne od 1923 r. 
Właściwości gleb Nawożen ie obornikiem Minerał fertilization since 1923 
Soi! propcrtics Fcrti lizat ion with FYM 

CaNPK NPK l'K NP NK 
C org.; Organie C o 4,5 4,6 3,9 4,3 4,1 
(g kg-') oborn ik; FYM 4,8 5,1 4,3 4,6 4,4 

N og.; 'fota! N o 0,43 0,43 0,35 0,41 0,39 
(g·kg ') obornik; FYM 0,48 0,49 0,40 0,44 0,45 

Gt;stość obj. gleby suchej o 1,75 1,78 1,76 1,77 1,75 
Dry hulk dcnsity of soi ! 
(g·cm-3) obornik; FYM 1,69 1,66 1,70 1,70 1,68 

Kapilarna pojemność wodna o 29,4 28,1 29,4 29,6 29,2 
Capillary watcr capacity 
(%) obornik; f·YM 30,6 29,2 29,8 30,0 29,8 

Zawartość azotu ogólnego w glebie jest podobnie uzależniona od badanych 
czynników jak zawartość C organ icznego. Wobec tego bardzo podobne były na 
wszystkich obiektach wartości stosunku C : N w glebie. 

Gęstość objętościowa gleby oraz kapilarna pojemność wodna nic były uza
leżnione o<l nawo:i.en ia mineralnego (tab. 2). Jedynie przy nawożeniu NPK otrzy
mano nieznacznie mniejszą kapilarną pojemność wodną w stosunku do pozosta
łych obiektów. Natomiast nawożenie obornikiem, choć nieznacznie, ale na wszyst
kich obiektach zmniejszyło gęstość objętościową, a zwiększyło kapilarną pojem
ność wodną. Podobne oddziaływanie obornika otrzymali również ASMUS I m. 
[1987]; KóRSCI-IENS i MULLER [1 993]; SUWARA i in. [1996]; MERCIK i in. [2000]. 

Wnioski 

l . Obornik może być wartościowym nawozem do kompleksowej regenerac11 
gleb ubogich w próchnicę, silnie zakwaszonych i wyczerpanych ze składn i
ków pokarmowych. 
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2. Na glebach silnie zakwaszonych, pozytywny wpływ obornika na żyzność 

gleby polegał przede wszystkim na zmniejszeniu ilości glinu wymiennego i 
kwasowości hydrolitycznej oraz na poprawieniu stosunków Ca : Al i na nie
wielkim podwyższeniu wartości pH gleby. 

3. Nawożenie obornikiem wyraźnie zwiększyło zawartość C org. i N ogólnego, 
jak również zawartość wapnia i magnezu wymiennego oraz potasu wymien
nego i przyswajalnego w glebie. Stosowanie obornika zwic;kszyło również 
pojemność sorpcyjną gleby, przy czym na l g przyrostu C org.·kg-1 w glebie 
przypada przyrost pojemności sorpcyjnej o ok. 8 mmol·kg-1• 

4. Obornik choć nieznacznie, ale na wszystkich obiektach, zmniejszył gęstość 
objętościową, a zwiększył kapilarną pojemność wodną gleby. 
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Streszczenie 

W wieloletnim doświadczeniu na Wydziałowej Stacji Doświadczalnej 

SGGW w Skierniewicach badano wpływ czterokrotnego (od 1992 r.) stosowania 
obornika na wybrane właściwości fizyczne i chemiczne gleby silnie zakwaszonej, 
ubogiej w próchnicą i wyczerpanej ze składników pokarmowych na skutek wielo
letniego ( od 1922 r.) niezrównoważonego nawożenia mineralnego oraz braku 
wapnowania i nawożenia obornikiem. 

Na obiektach niewapnowanych, obornik poprawił większości właściwości 
gleb związanych z ich zakwaszeniem, a w szczególności zmniejszył kwasowość 
hydrolityczną i zawartość glinu wymiennego, zwiąkszył zawartość wapnia i mag
nezu wymiennego oraz podwyższył pH gleby. Obornik zwiększył również zawar
tość potasu wymiennego i przyswajalnego, wągla organicznego i azotu ogólnego 
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w glebie. N a wszystkich obiektach zastosowanie obornika spowodowało 

zwiąkszenie kapilarnej pojemności wodnej i zmniejszenie gąstości gleby. 

USEFULNESS OF FARM YARD MANURE IN REG ENERATION 
OF SOIL STRONGLY ACIDIFIED, POOR IN IIUMUS 

AND EXHAUSTED FROM NUTRIENTS 

Key words: 
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SOIL PROPERTIES 
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Summary 

In long-term experiment on the Faculty Experimental Station, Warsaw 
Agricultural University in Skierniewice, the influence of four (since 1992) 
farmyard manure fertilization on chosen physical and chemical properties of soil 
strongly acidified, poor in humus and exhausted of nutrients as a result of long
term (since 1922) unbalanced minerał fcrtilization and Jack of liming and 
farmyard manure. 

Farmyard manure applied to unlin1ed soils improved the majority of soil 
properties connected with its acidity, especially hydrolitic acidity and excheange
able aluminium content, increased excheangeablc calcium and magnesium 
content and pH - value of the soil. Farmyard manure increased the content of 
excheangeablc and available potassium, total organie carhon and total nitrogen 
in the soi!. The application of farmyard manure on all plots incrcased capillary 
water the capacity and decreased the dry hulk density of the soil. 

Prof. dr hab. Stanisław Mercik 
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
ul. Nowoursynowska 159 
02-776 WARSZAWA 
e-mail: rol_ kcr@delta.sggw.waw.pl 


