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Wpływ granulatu keratyno-mocznikowego [14] i keratyno-koro-mocznikowego [15] 

na fizykochemiczne właściwości gleb nie jest jeszcze w pełni poznany. Pierwsze 
doświadczenia mikropoletkowe [3, 16] wykazały istotny wpływ granulatu keratyno

-mocznikowego na odczyn gleby płowej wytworzonej z lessu, jej zasobność w skład
niki pokarmowe i plonowanie roślin_. Natomiast oddziaływanie kory, to jest drugie

go substratu zastosowanego do wytwarzania granulatów, na właściwości gleb było 

przedmiotem szerszych badań [3, 7, 12]. Stwierdzono, że kora wnoszona '.do gleby 

zarówno w postaci surowej .zmielonej, jak kompost istotnie oddziałuje na fizyko

chemiczne właściwośc_i gleb, a także na rozwój i plonowania roślin uprawnych. 

Celem tego opracowania było prześledzenie zmian właściwości fizykochemicz-
nych dwu gleb o zróżnicowanym składzie granulometrycznym, które nawożono granula

tem keratyno-koro-mocznikowym przez 3 lata. Oddziaływanie granulatu porównano z 
efektami nawożenia NPK i obornikiem, który nadal jest podstawowym nawozem organi

cznym. Znajduje to potwierdzenie w wielu pracach (6, 8, 11, 13]. 

METODA BADAŃ 

Analizę właściwości fizykochemicznych gleb przeprowadzono w próbkach pobra·

nych z doświadczenia polowego, które założono na glebie bielicowej o składzie 

piasku lutnego, która w dalszej części pracy określana jest jako .gleba lekka, 

oraz na glebie brunatnej o składzie gliny ciężkiej - dalej zwana glebą ciężką, 

według modelu opisanego w pracy Dębickiego i in. [4]. W latach 1982-1984 pobiera

no próbki glebowe z głębokości 0-20 cm z 4 powtórzeń dla każdego obiektu badań, 

w fazie krzewienia, wiosennego ruszenia wegetacji, kwitnienia i w okresie zbioru 
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W pracy przedstawiono analizy z następujęcych obiektów badań: 

I - kontrolny NPK, 

II - obornik+ NPK, 

III - granulat keratyno-koro-mocznikowy+ NPK. 

Metariały organiczne wnoszono trzema sposobami (mogę być one rozpatrywane tak

że jako 3 różne poziomy nawożenia): 

a - pełna dawka zastosowana jednorazowo w pierwszym roku doświadczenia na 

okres 3 lat, 

b - po 1/ 2 dawki pełnej, stosowane przez pierwsze dwa lata doświadczenia, 

c - po 1/3 dawki pełnej, stosowane w każdym roku doświadczenia. 

Pełną charakterystyką gleb, nawożenia i warunków przyrodniczych doświadczenia 

przedstawiono w innymopracowaniu [4]. 

W powietrznie suchych próbkach glebowych, przesianych przez sito o średnicy 

ocz3k 1 mm, oznaczono zawartość węgla organicznego ogółem według Tiurina 1 odczyn 

gleby w 1 N KCl metodą potencjometrycznę, kwasowość . hydrolitycznę i pojemność 

sorpcyjnę według metody Kappena . 

Wyniki oznaczeń opracowano statystycznie według modelu doświadczenia, a istot

ność różnic oceniono stosujęc wielokrotne przedziały ufności Tukeya. Wyniki ba-

dań przedstawiono na rysunkach 1-4. • 

WYNIKI BADAŃ 

Zawartość węgla organicznego ogółem 

Wprowadzenie do gleby obornika oraz granulatu keratyno-koro-mocznikowego spo

wodowało wzrost zawartości C ogółem w obydwu glebach, w stosunku do obiektu kon

trolnego NPK, niezależnie od sposobu wprowadzania materiałów organicznych oraz 

lat badań. Najwyższę akumulację węgla organicznego stwierdzono w kombinacji z 

obornikiem. Była ona zbliżona w obydwu glebach i sięgała prawie 0,2%, przy czym 

jego zawartość w glebie ciężkiej wahała się od 0,95 do 1,35%, a w glebie lekkiej 

od 0,30 do 0,60%. Z biegiem lat obserwowano stałe obniżanie się poziomu zawartoś

ci C organicznego we wszystkich obiektach badań. Jednak tam, gdzie zastosowano 

obornik i granulat zawartość węgla po 3 latach trwania doświadczenia była wyższa 

niż w obiekcie kontrolnym i to zarówno w stosunku do stanu wyjściowego, jak i koń

cowego, szczególnie w glebie lekkiej. Rozpatrujęc poszczególne sezony wegetacyj

ne żyta .stwierdzono, że występuje znaczne zróżnicowanie pomiędzy terminami badań. 

Zależeć to może od warunków pogodowych w okresie doświadczenia. Wzrost temperatu

ry powietrza i przesuszenie gleby powodowały przyrost zawartości C organicznego, 

a obfite deszcze i spadek temperatury - jego obniżenie. Według Miklaszewskiego 
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[10] jest to wynikiem procesów biologicznych zachodzęcych w glebie, które zależę 
od pogody. Sposób wnoszenia materiałów organicznych do gleby nie wpływał istotnie 

na kształtowanie się zawartmści C organicznego w glebie. Obserwowano jedynie pew

ne tendencje do akumulacji materii organicznej w glebie ciężkiej przy dwukrotnym 

lub corocznym nawożeniu obornikiem w stosunku do jednorazowego wniesienia do gle

by, lecz różnice nie zostały udowodnione statystycznie. W przypadku zastosowania 

granulatu keratyno-koro-mocznikowego takich tendencji nie obserwowano. 
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Rys. 1. Zmiany zawartości węgla organicznego ogółem w glebie brunatnej (A) i bie
licowej (B), nawożonych obornikiem i granulatem keratyno-koro-mocznikowym, na tle 
nawożenia NPK w latach 1982-1984 pod żytem ozimym uprawianym w monokulturze 
I, II, III i IV - terminy pobierania próbek: krzewienie żyta, wiosenne ruszenie 
wegetacji żyta, kłoszenie i zbiór żyta, 1 - obiekt kontrolny NPK, 2 - obornik 
60 t/ha, 3 - obornik 30+30 t/ha, 4 - obornik 20+20+20 t/ha, 5 - granulat keraty
no-koro-mocznikowy 4 t/ha, 6 - granulat 2+2 t/ha, 7 - granulat 1,33+1,33+1,33 t/ha 

Odczyn gleby 

W okresie doświadczenia odczyn gleby ciężkiej w obiekcie kontrolnym NPK był 

lekko kwaśny. Nawożenie obornikiem wywołało istotne zmiany odczynu gleby ciężkiej 
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w kierunku odczynu obojętnego, a w glebie lekkiej w kierunku odczynu kwaśnego 

lub lekko kwaśnego. Podwyższone wartości pH w glebie ciężkiej utrzymywały · się we 
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Rys. 2:--Zmiany odczynu gleby brunatnej (A) i bielicowej (B), nawożonych oborni
kiem i granulatem keratyno-koro-mocznikowym w latach 1982-1984. Objaśnienia jak 

do rys. 1 

wszystkich okresach badań i nie zależały od sposobu nawożenia obornikiem. Wyjątek 
stanowi pierwszy termin badań, w którym stwierdzono istotne różnice pomiędzy spo

sobami nawożenia. Jest to oczywiste, bowiem I sposób to 60 ton obornika na hek
tar, II - to 1/2 pełnej dawki, a III - 1/3 pełnej dawki. Wnoszenie dawek IIVliej

szych, uzupełniających w drugim i trzecim roku doświadczenia nie wywoływało już 

tak istotnych zmian w odczynie gleby ciężkiej. Zmiany takie obserwowano jednak w 
glebie lekkiej. Każdorazowe wniesienie obornika do gleby istotnie zwiększało pH 

gleby w kierunku odczynu lekko kwaśnego, lecz efekt ten był krótkotrwały. Tak więc 
większe zdolności buforowe gleby ciężkiej przeciwdziałały dużym zmianom odczynu 

gleby niezależnie od sposobu nawożenia, w przeciwieństwie do zdolności buforowych 
gleby lekkiej. 
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Na tle obiektu kontrolnego NPK i nawożonego obornikiem granulat ke~atyno-koro

-mocznikowy działał zakwaszająca w obydwu glebach, niezależnie .od sposobu jego 

wprowadzania. To zakwaszające działanie granulatu jest zrozumiałe, bowiem substra
ty użyte do jego produkcji:kora, mocznik i pierze wykazują charakter kwaśny. Zos
tało to również stwierdz~ne w innych badaniach [2, 3, 7, 12]. Zakwaszające dzia

łanie granulatu w glebie ciężkiej ujawniło się dopiero w drugim roku badań, pod 

koniec okresu wegetacji żyta i utrzymywało się do zakończenia doświadczeń, nato

miast w glebie lekkiej zwiększenie kwasowości stwierdzono już wiosną pierw~zego 

roku badań i utrzymywało się ono na tym samym poziomie aż do ostatniego etapu ba-
dań, w którym zanotowano jeszcze większy spadek pH. Nie stwierdzono 

wpływu sposobu wnoszenia granulatu na odczyn gleby lekkiej, natomiast 
istotnego 
w glebie 

ciężkiej w trzecim roku wykazano, że istotnie większe zakwas~enie następuje przy 
mniejszych dawkach granulatu (stosowanych dwu- lub trzykrotnie w okresie doświad

czenia) w porównaniu z dawką jednorazową granulatu lub też obiektem kontrolnym. 

Kwasowość hydrolityczna 

Wyniki dotyczące kwasowości hydrolitycznej potwierdzają w pewnym stopniu zmia

ny obserwowane w odczynie badanych gleb pod wpływem nawożenia obornikiem i granu

latem na tle obiektu kontrolnego. Istotny wzrost kwasowości hydrolitycznej stwier

dzono pod koniec pierwszego i trzeciego roku badań w obydwu glebach nawożonych 

granulatem keratyno-koro-mocznikowym, szczególnie w porównaniu z obiektem nawożo
nym obornikiem. Przy czym w pierwszym roku badań ten wzrost kwasowości stwierdzo

no w obiekcie, w którym granulat został wniesiony jednorazowo na cały okres doś

wiadczenia, natomiast w ostatnim roku - tam, gdzie granulat wnoszono dwu- lub 
trzykrotnie, W innych przypadkach zmienność kwasowości hydrolitycznej nie zosta

ła udowodniona statystycznie, co oznacza, że występujące zmiany nale.ży przypisać 

zmienności losowej wynikającej ze współdziałania czynników klimatycznych z gle

bowymi w poszczególnych okresach będań. 

Większe zróżnicowanie kwasowości hydrolitycznej obserwowano w glebie cięż

kiej aniżeli w glebie lekkiej·, z wyjątkiem opisanego wyżej przypadku. Kwasowość 

hydrolityczna w glebie lekkiej utrzymywała się w przybliżeniu na poziomie kwaso

wości wyjściowej, podczas gdy w glebie ciężkiej obserwowano nieznaczny wzrost tej 

kwasowości w stosunku do stanu wyjściowego, niezależnie od obiektu badań oraz spo

sobu wnoszenia materiałów organicznych do gleby. 
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Rys. 3. Zmiany kwasowości hydrolitycznej gleby brunatnej (A) i bielicowej (B), na
wożonycm obornikiem i granulatem keratyno-koro-mocznikowym, na tle nawożenia NPK 

w latach 1982-1984. Objaśnienia jak do rys. 1 

Pojemność sorpcyjna 

W obiektach nawożonych obornikiem i granulatem keratyno-koro-mocznikowym 

stwierdzono istotnie wyższę pojemność sorpcyjnę w glebie ciężkiej i lekkiej niż 

w obiekcie kontrolnym, przy czym obornik korzystniej oddziaływał na omawianę ce

chę gleby niż granulat. Efekt taki obserwowano przez : cały okres doświadczenia. 

Stwierdzono również istotne zróżnicowanie pojemności sorpcyjnej gleb w zależności 
od sposobu wnoszenia materiałów organicznych do gleby, szczególnie zaś obornika. 

Najkorzystniejszy w tym zakresie okazał się I i II sposób, to jest wprowadzenie 
pełnej dawki jednorazowo lub dwukrotnie na cały okres doświadczenia. W przypadku 
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Rys. 4. Zmiany pojemnosc1 sorpcyjnej gleby brunatnej (A) i gleby bielicowej (B), 
nawożonych obornikiem i granulatem keratyno-koro-mocznikowym, na tle nawożenia 

NPK w latach 1982-1984. Objaśnienia jak do rys. 1 

granulatu keratyno-koro-mocznikowego brak jest istotnych zależności pomiędzy spo

sobami jego wnoszenia do gleby a wartościami pojemności sorpcyjnej badanych gleb. 

PODSUMOWANIE 

W 3-letnich doświadczeniach polowych przeprowadzonych na 2 różnych glebach za

obserwowano oddziaływanie badanych materiałów organicznych na właściwości fizyko
chemiczne tych gleb na tle nawożenia mineralnego NPK. Stwierdzono wzrost zawarto

ści węgla organicznego ogółem w glebach nawożonych obornikiem oraz granulatem ke

ratyno-koro-mocznikowym, co jest faktem znanym z literatury przedmiotu, szczegól

nie w odniesieniu do obornika [1, 6, 8, 9, 11, 13]. 
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Poziom zawartości C organicznego zależał przede wszystkim od dawek materiałów 

organicznych w pierwszym roku badań, a nie od sposobu ich wnoszenia do gleby . 

Oznacza to brak istotnych różnic tej cechy gleby pomiędzy obiektami nawożonymi je-

dnorazowo pełnę dawkę granulatu lub obornika a dawkami mniejszymi, 
dzano do gleb dwu- lub trzykrotnie w okresie doświadczenia. Jest to 

niem wcześniejszych spostrzeżeń Łoginowa [9] i Myśkowa [11], przy 

które wprowa

potwierdze
czym Myśków 

stwierdził także, że coroczne nawożenie obornikiem sprzyja również akumulacji ma

terii organicznej w glebie. Stwierdzone w tych badaniach znaczne wahania w zawar

tości C organicznego ogółem w okresie sezonu wegetacyjnego żyta ozimego wynikać 

mogę przede ws~ystkim z układu warunków pogodowych, co jest zgodne ze stwierdze

niem Miklaszewskiego [10]. Ponadto następowało powolne obniżanie się poziomu za

wartości C organicznego z biegiem lat, niezależnie od obiektu badań, lecz był on 

zawsze wyższy w obiektach nawożonych obornikiem i granulatem niż w obiekcie kon

trolnym NPK. 

Obserwowano również wpływ odczynu gleby na tempo mineralizacji materii orga

nicznej w glebie, przy czym wyraźniej zaznaczył się ten wpływ w glebie ciężkiej 

aniżeli w glebie lekkiej. Można to wytłumaczyć jedynie korzystniejszymi zmianami 

t we właściwościach fizycznych gleby ciężkiej, między innymi w jej strukturze, gęs

tości i porowatości [4], co w konsekwencji stworzyło korzystniejsze warunki do 

szybszej mineralizacji materii organicznej. Podobne zależności uchwycił także w 
swoich badaniach Myśków [11], lecz w glebie o nieco lżejszym składzie mechanicz

nym. 

Istotne zmiany w zawartości węgla organicznego ogółem ,: znalazły także odzwier

ciedlenie w wartościach pojemności sorpcyjnej tych gleb. Należy podkreślić korzy

stne działanie granulatu keratyno-koto-mocznikowego na właściwości sorpcyjne gleb. 
Wprawdzie efekty były niższe od tych, które uzyskano dla obiektu nawożonego obor

nikiem, to jednak wyniki badań wskazuję na możliwość wykorzystania odpadów z prze

mysłu rolno-spożywczego i drzewnego do użyźniania gleb, bowiem zarówno wzrost po

ziomu zawartości C organicznego, jak i pojemności sorpcyjnej w porównaniu z obiek

tem kontrolnym NPK, szczególnie w glebie lekkiej, daję podstawę do wyprowadzenia 
takiego wniosku. 

Badania nasze potwierdziły znany fakt odkwaszajęcego działania obornika w oby

dwu badanych glebach, podobnie jak wykazali to inni badacze [1, 6, 11, 9, 13]. Nie 

stwierdzono natomiast istotnych różnic pomiędzy sposobami wnoszenia tych materia

łów do gleb. 

Granulaty keratyno-koro-mocznikowe wykazały zakwaszajęce działanie w obydwu 

badanych glebach. Należało oczekiwać takiego zjawiska, ponieważ komponenty wyko

rzystane do wytworzenia granulatu, tzn . kora sosnowa, pierze i mocznik wykazuję 

charakter kwaśny, co również zostało stwierdzone w innych badaniach [2, 3, 7, 16]. 
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W glebie ciężkiej zakwaszające działanie granulatu ujawniło się dopiero pod ko

niec drugiego roku badań, podczas gdy w glebie lekkiej stwierdzono je już w po

czątkowym okresie badań. To przesunięcie w czasie jest wynikiem różnych zdolnoś

ci buforowych badanych gleb i ich pojemności sorpcyjnej, która w glebie ciężkiej 

wahała się od 17 do 22, a w glebie lekkiej od 2,5 do 5 meq./100 g gleby. 

WNIOSKI 

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące uogólnienia: 

1. Nawożenie obornikiem i granulatem keratyno-koro-mocznikowym powoduje isto7 

tny przyrost zawartości węgla organicznego ogółem w glebie ciężkiej i lekkiej oraz 

zwiększa ich pojemność sorpcyjnę w porównaniu z obiektem kontrolnym NPK. 
2. Nawożenie obornikiem powoduje zmianę odczynu gleby ciężkiej w kierunku od 

odczynu lekko kwaśnego do obojętnego, w glebie lekkiej natomiast od odczynu sil

nie kwaśnego i kwaśnego do kwaśnego i lekko kwaśnego.·Nawożenie granulatem kera-
. ' 

tyno-koro-mocznikowym powoduje zakwaszenie obydwu gleb i nieznaczne zwiększenie 

ich kwasowości hydrolitycznej. 

3. Różne sposoby wprowadzania materiałów organicznych do gleb nie miały istot

nego wpływu na zróżnicowanie badanych właściwości fizykochemicznych tych gleb. 
4. Uzyskane wyniki wskazuję na możliwość wykorzystania badanych granułatów ke

ratyno-koro-mocznikowych do poprawy właściwości fizykochemicznych gleb i stanowią 

dalszy krok w rozpoznaniu oddziaływania przetworzonych organicznych materiałów od

padowych na te cechy gleby, które decydują w znacznym stopniu o jej żyzności. 
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B03.ll.E1-1CTBHE KEPATHHO-KOPO-KAPEMm,IUłOro fPAHYJIHTA 
HA ~H3HKOXHMHT.iECKHE CBO~CTBA rroąB 

P e a 10 M e 

B 3-JieTHeM noxeBOM ODNTe Ha 2 noqBax, ,11,HM,epeH~HpOBaHH~X THno
JIOrHqecKH H no rpaHyJIOMeTpHqeCKOMY COCTaBy, HCCJie,11,0BaJIH BJ!RSIHRe Ke
paTKHO-KOpo-KBp6aMll,ll,HOro rpaHyJISITa K HaB03B, BHOCHMblX B DO'IIBY paa
HbIMH cnoco6BMR, Ha (pOHe y,11,06peHKSI NPK HB 4)H3XKOXRMR'lleCKHe CBOttCTBa 
3THX DO'IIB no,11, MOHOKYJibTypott 03KMO:i p:11:11. 0TMeTHJ!H noJie3HOe B03,ll,ettcT
BKe KaK H8B03B, TaK H rpaHyJISITB Ha KYMYJISI~HIO opraHaqecKoro BO,ll,Opo,11,a 
B OO'IIBax H Ha KX cope5IUIOHHYIO eMKOCTb. CBepx Toro, noKa3aJIR, qTo y,11,o-
6peHRe H8B030M yMeH&mBeT KHCJ!OTHOCTb DO'IIB, y,11,oOpeHRe se rpaHyJISITOM 
B~3~BaeT HX 3aKKCJieHH8 K He3H&qRTeJI&Hoe yBeJIHqeHRe HX rR,11,pOJ!HTR'qeC
KOtt KRCJIOTHOCTR. 

Pa3HNe cnocoo~ BB0,11,8 opraHR'lleCKRX M&TepRBJ!OB B noąBy He BJIRSIJ!K 
cyll{eCTBeHHO HB qiopMHpoBaHHe KCCJie,11,YeMWC ~R3HKOXRMH'lleCKHX CBoitc·rB 
noqa. ITonyąeHHhle pesyJibTaT~ yKa3UB8IOT Ha B03MO*HOCT& RCDOJ!b30BBHHSI 
HCCJie,11,yeMb!X rpBHYJISITOB ,11,JISI nonpaBJieHHSI WR3HKOXHMRąeCKRX CBOitCTBnoąB 
R SIBJ!SIIOTCH oąepe,11,H~M mBrOM B pacn03HBHHK B03,ll,ettcTBK8 npeoOpaaoBaH
H~X OTX0,11,H~X M8TepRaJIOB opraHRqecKoro oe5JIRK8 H8 Te KBąecTB8 noąB~, 
KOTop~e pemaIOT o e~ nno,11,opo,11,HH. 

j 
R. Dębicki, J. Rejman, J. Wontroba 

EFFECT OF KERATIN-BARK-UREA GRANULATE ON THE PHYSICO-CHEMICAL 
PROPERTIES OF SOILS 

S u m m a r y 

In a 3-year field experiment carried out on two soils, differentiated both ty
pologically and in their granulometrie eomposition, the authors studied the ef
feet of keratin-bark-urea granulate and manure, introdueed into the soils in 
various ways and refereneed against NPK fertilization, on the physieo-ehemieal pro
perties of the soils under winter rye in monoeulture. A positive effeet of both 
the granulate and manure was observed, both on the eummulation of organie earbon 
in the soils and on the sorptive cępaeity of the soils. Moreover, the study show
ed that manure fertilization deereases soil aeidity, while fertilization with the 
granulate results in soil aeidifieation and a slight inerease in the hydrolytie 
aeidity of the soils. 

The various ways of introdueing the organie materials into the soils did not 
affect signifieantly the examined physieo-ehemical properties of soils. The re
sults obtained indieate a possibility of using the granulates examined to improve 
the physico-chemical properties of soils, and constitute another step in acquiring 
knowledge on the effect of processed waste materials of organie character on those 
of soil properties that determine its fertility. 


