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Zdolność glch do zaspokojenia potrzeb życiowych roślin reguluje się zabie
gami agrotechnicznymi, spośród których podstawowe znaczenie ma nawożenie. Z 
nawozami mineralnymi wprowadza się składniki pokarmowe w zwi,1zkach chemi
cznych ulegaj,1cych w glebie dysocjacji, natomiast z nawozów organicznych skład
niki te przechodz,1 do form jonowych w wyniku mineralizacji zwi,1zków organicz
nych. Różne jest więc początkowe i końcowe wykorzystanie składników pokarmo
wych z nawozów przez rośliny uprawne. Ponadto z nawozów organicznych znacz
na ilość azotu jest spożytkowana do syntezy próchnicy, poprawiającej właściwości 
sorpcyjne i silę sorpcji gleb [MYSKÓW 1984; MAZUR 1995; ŁAB!-;TOWICZ i in. 1998]. 
Zatem najlepsze rezultaty dla osiągnięcia wysokich plonów i zachowania warun
ków ekologicznych siedliska daje nawożenie organiczno-mineralne, co udowod
niono w licznych doświadczeniach. 

W niniejszym opracowaniu omówiono wyniki badań otrzymane nad porów
naniem działania obornika, obornika z nawozami mineralnymi i nawozów mine
ralnych na plon bulw ziemniaka i niektóre wskaźniki ekologiczne gleby. 

Metodyka badań 

Doświadczenie polowe przeprowadzono w Stacji Doświadczalnej Tomasz
kowo, na glebie brunatnej właściwej, kompleksu żytniego słabego, kl. IVb, w la
tach 1996-1997. Uprawiano ziemniak odmiany Mila, pod który zastosowano na
wożenie obornikiem i NPK zrównoważone ilością wprowadzonych składników 
(tab. 1 ) . 

Obornik oraz nawozy fosforowe (superfosfat potrójny), potasowe (sól pota-

1 pracę zrealizowano w ramach projektu badawczego 5P06 B07809 finansowanego przez KBN 
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sowa 60%) i 1/J azotu w moczniku przyorano wiosną na głębokość 15 cm. Drugą 
dawkę azotu w saletrze amonowej wysiano po wschodach roślin, a trzecią przed 
spulchnianiem miedzyrzędzi. Zabiegi pielęgnacyjne polegały na dwukrotnym 
obredleniu i stosowaniu oprysków przeciw zarazie ziemniaczanej i stonce. 

Analizy chemiczne bulw ziemniaka wykonano metodami przyjętymi w 
chemii rolnej. Zawartość chlorofilu w liściach ziemniaka oznaczono na początku i 
końcu kwitnienia. W glebie zawartość C organicznego oznaczono metodą Tiuri
na, N ogółem metodą Kjeldahla, N-N03 kolorymetrycznic z kwasem dwusulfono
wym, N-NH4 metodą Conweya. Analizy mikrobiologiczne gleby wykonał Jan Ku
charski - Katedra Mikrobiologii Rolnej ART Olsztyn. 

W okresie wegetacji ziemniaków w 1997 r. dokonano pomiarów zawartości 
dwutlenku węgla w powietrzu glebowym warstwy 0-35 cm aparatem Air TECH 
2060-PA. W tym celu na każdym poletku umieszczono perforowane rurki plasty
kowe z zamkniętym otworem górnym, zabezpieczającym wymianie powietrza gle
bowego z atmosferycznym. 

I. 

I I. 

Tabela 1; Table 1 

Schemat nawożenia i dawki składników pokarmowych w kg·ha-1 

Fertlization schedule and nutrient doscs in kg per ha 

Azot Fosfor Potas 
Nitrogen Phosphorus Potassium 

Nawożenie nawozy nawozy nawozy 
Fertilization obornik mineralne obornik mineralne obornik mineralne 

FYM minerał FYM minerał FYM minerał 

fertilizers fertilizcrs fertilizcrs 

Bez nawożenia o o o o o o 
Without fertilization 
Obornik 1/,+NPK ½ 67 134 26 52 85,5 171,0 
FYM½+NPK 2/, 

Ili. Obornik 2/\+NPK 1/3 134 67 52 26 171,0 85,5 
FYM ½+NPK 1/, 

IV. Obornik 30 t·ha-1 201 o 78 o 256,5 o 
FYM 30 t·ha-1 

V. NPK o 201 o 78 o 256,5 

Omówienie wyników 

Plon bulw ziemniaka oraz zawartość w nich skrobi i białka były uzależnione 
od nawożenia (tab. 2). Istotne zwyżki plonu bulw otrzymano na wszystkich rodza
jach nawożenia, lecz były one dość znacznie zróżnicowane. I tak na nawożeniu 
obornikiem i nawozami mineralnymi wynosiły - 86,3 i 82,8%, obornikiem - 55,9 i 
NPK - 96,2% w stosunku do obiektu bez nawożenia. Rodzaj nawożenia miał 
istotny wpływ na zawartość skrobi w bulwach ziemniaka wyrażający się jej spad
kiem od 1,2% na oborniku do 2,9% na nawożeniu mineralnym. Pod wpływem 
nawożenia wzrosła natomiast zawartość białka ogółem, z wyjątkiem obiektu z 
obornikiem oraz białka właściwego we wszystkich obiektach nawozowych. Rela
tywny wzrost białka ogółem był większy niż białka właściwego, czego dowodem 
jest udział N białkowego w N ogółem. Niebiałkowych form azotu najwięcej 



ROLNICZE I EKOLOGICZNE ZNACZENIE NAWOŻENIA ... 153 

stwierdzono na nawożeniu NPK, a najmniej obornikiem. 
Średnia zawartość chlorofilu A i B, z obu terminów pobierania liści ziem

niaka, w kolejnych obiektach wynosiła: I-12,0; II-16,8; IIl-15,6; IV-14,3; V-17,8 
mg·dnr2• Obliczony współczynnik korelacji między plonem bulw a zawartością 
chlorofilu wynosił r=0,96. Bardzo wysoka jego wartość świadczy o dużej zależno
ści plonowania ziemniaka odmiany Mila od zawartości chlorofilu w liściach po
branych w okresie kwitnienia roślin . 

Tabela 2; Table 2 

Wpływ nawożenia na plon bulw oraz zawartość skrobi i białka 
Effects of fertilization on tuber yield, protein and starch contents 

Udzia ł 

Bulwy Białko (% s.m.) N białkowego 
ziemniaka 

Skrobia Protein (% DM) w N ogólnym 
Nawożenie 

Tubcrs 
(% s.m.) 

N protein 
Fertiliza tion Starch 

potato 
(% DM) ogółem właściwe 

shave 
(t·ha-1) total true in N total 

(%) 

Bez nawożenia 19,75 16,6 7,44 4,62 62 
Without fcrtilization 
Obornik 1/, +NPK 2/ , 36,80 14,0 11,25 6,19 55 
FYM 1/, +NPK 1/., 
Obornik 1/.,+NPK 'I, 36, 10 14,4 10,50 6,25 60 
FYM 1/, +NPK ½ 
Obornik; FYM 30,80 15,4 7,38 4,81 65 
NPK 38,35 13,7 11,38 6,00 53 
NIRIJ,O~; LSDIJ.ll) 5,46 

Nie stwierdzono natomiast takiej zależności między zawartością N mineral
nego w glebie a plonem bulw. Comiesięczne analizy gleby (od 26.06 do 8.10.97) 
na zawartość N mineralnego w warstwie uprawnej gleby wykazały, że średnia za
wartość N mineralnego w kolejnych obiektach wynosiła: I-1 ,28; II-1,94; III-1,90; 
IY-1,64; V-1,89 mg·lO0 g-1 gleby. Obliczony współczynnik korelacji wynosił 

r=0,67, a więc korelacja była umiarkowana. 
Nawożenie, szczególnie organiczne, wpływa na aktywność biologiczną gleby, 

co ilu strują dane tabeli 3. 
Liczebność bakterii była większa w obiektach nawożonych obornikiem 

1/J+ NPK 1/1 i samym obornikiem, a grzybów na nawożeniu NPK w porównaniu 
do pozostałych obiektów. 

Nawożenie samym obornikiem dodatnio wpłynęło na azo tobakter nieco 
ustępując nawożeniu obornikiem 2/1 i NPK 1/1 w ilości bakterii zbiałczających 
NO3, amonifikatorów, promieniowców i bakterii celulolitycznych. 

Nie stwierdzono zależności między rodzajem nawożenia a zawartością dwu
tlenku węgla w powietrzu glebowym. Srcdnie wyniki z 7 pomiarów wykonanych 
co 2 tygodnie (od 26.06 do 21.09.1997) wykazały jak kształtowało się jego stęże
nie w powietrzu glebowym w poszczególnych obiektach: I - 0,36; II - 0,38; III -
0,45; IV - 0,40; V - 0,39% obj. Nie można jednak tych wyników odnieść do akty
wności biologicznej gleby bowiem próbki gleby do oznaczeń liczebności drobno-
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ustrojów zostały pobrane po zbiorze ziemniaków. W tym czasie zawartość CO2 w 
powietrzu glebowym wynosiła średnio 0,16% obj. 

Tabela 3; Table 3 

Liczebność drobnoustrojów w glebie oznaczonych 
po zbiorze ziemniaków w 1997 roku 

Number of microbes in soil aftcr potato harvcst 
in 1997 

Nawożenie 

Jednostka Fcrtilization 

Wyszczególnienie Unit obornik 'I, obornik 2/2 
Specification (szt.·g-1 s.m. gleby 

o +NPK 2/ , +NPK 1/ , 

d·g-1 DM soil) FYM 1/, FYM 2/ , 

+NPK 1/, +NPK 'I, 

Bakterie oligotroficzne X 10' 3,56 3,60 6,73 
Oligotrophic bacteria 
Bakterie makrotroficzne X 106 3,73 5,63 4,90 
Macrotrophic bacteria 
Azotobacter 15 14 4 
Azotobactcr 
Bakterie zbialczające NO_, X 106 10,70 7,90 17.00 
NO, fixi ng bacteria in protein 
Amonifikatory X 10' 10,90 10,80 23,43 
Ammonifiers 
Promieniowce X 106 6,0 5,93 14,17 
Actinomyclatcs 
Bakterie celulolityczne X IO' 9,00 8,67 18,66 
Cellulytic bacteria 
Grzyby; Fungi X IO' 7,40 6,76 l0,93 

obornik 
NPK 

FYM 

5,00 3,80 

7,30 6,60 

18 I 

15,43 8,30 

16,90 13,23 

10,60 5,03 

12,60 9,30 

7,36 18,80 

Rodzaj nawożenia miał duże znaczenie dla kumulacji wc;gla organicznego 
oraz zawartości przyswajalnych składników w glebie (tab. 4). 

Tabela 4; Table 4 

Zmiany zawartości węgla organicznego, azotu ogółem oraz przyswajalnego 
fosforu, potasu i magnezu w glebie w wyniku nawożenia 

Changes in contents of organie carbon, total nitrogen availablc 
phosphorus, potassium and magnesium in soil as a rcsult of fcrtilization 

mg·l00 g-1 gleby 

Nawożenie mg· IOO g-1 of soi I 

Fertilization C organiczny N ogólny 
organie C total N 

r20, KP 

Bez nawożenia; Without fertilization 600 60 13,7 11,6 
Obornik ½+NPK ½ ; FYM 1/,+NPK 1/, 648 64 16,6 15,9 
Obornik 1/,+NPK 1/., ; FYM 1/, +NPK 1/., 652 59 21,5 17,2 
Obornik 30 t·ha-1; FYM 30 t·ha-1 705 64 24,6 18,0 
NPK 615 64 14,5 14 ,0 

Mg 

4,9 
4,6 
5,6 
6,6 
3,8 
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Relatywny wzrost zawartości C organicznego wynosił od 2,5% na nawoże
niu NPK do 17,5% na oborniku. W przeliczeniu na próchnicę nawożenie spowo
dowało jej przyrost w obiektach : II-2,49; IIl-2,70; IV-5,43; V-0,78 t·ha-1• Niezna
cznie wzrosła również zawartość azotu ogółem i znacząco zawartość przyswajalne
go fosforu i potasu, a magnezu tylko w obiekcie z obornikiem. 

Tabela 5; Table 5 

Właściwości fizyko-chemiczne gleby po zbiorze ziemniaków 
Physicochcmical properties of soi! after potato harvesting 

Nawożenie Hh s T 

Fertilization pHKL1 
cmol( + ) ·kg-1 gleby; cmol( + )·kg-1 soi I 

Bez nawożenia; Without fertilization 5,4 2,01 4,02 6,03 
Obornik 1/,+NPK 1/, ;FYM 1/, +NPK 1/, 5,2 2,18 4,46 6,64 
Obornik 1/,+NPK 1/, ;FYM 1/,+NPK 1/, 5,4 2,14 4,90 7,04 
Obornik 30 t·ha-1; FYM 30 t·ha-1 5,8 1,84 6,12 7,96 
NPK 5,0 2,50 5,11 7,61 

Hh - kwasowość hydrolityczna; hydrolytic acidity 
S - suma wymiennych kationów zasadowych; base cation capacity 
T - całkowita pojemność sorpcyjna; total cation exchangeable capacity 
V - wysycenie kompleksu kationami zasadowymi; base cation saturation 

V 
(%) 

66,7 
67,2 
69,6 
76,9 
67,1 

Badania fizyko-chemiczne gleby wykazały, że nawożenie obornikiem spowo
dowało spadek kwasowości hydrolitycznej, wzrost pojemności kompleksu sorpcyj
nego i jego wysycenia zasadami w porównaniu do nawożenia mineralnego i orga
niczno-mineralnego (tab. 5). 

Podsumowanie i wnioski 

Efektywność nawożenia mierzona wzrostem plonu roślin i skutkami ekolo
gicznymi winna obowiązywać we współczesnym rolnictwie. Ta zasada może być 
spełniona nawożeniem zrównoważonym, pokrywającym zapotrzebowanie roślin 
na składniki pokarmowe wnoszone do gleby w nawozach organicznych i mineral
nych. Uwzgk;dnić jednak należy zasobność gleby, gdyż decyduje ona o wykorzy
staniu składników pokarmowych przez rośliny. Nie należy nawożeniem doprowa
dzać do eutrofizacji azotowo-fosforanowo-potasowej środowiska glebowego, 
czego następstwem jest zanieczyszczenie wód i skażenie płodów rolnych. Samo 
nawożenie mineralne w krótkim czasie daje pozytywne rezultaty produkcyjne, a w 
dłuższym czasie może okazać się niekorzystne dla produkcyjności gleb - spadek 
plonów (1 ). Stąd w każdym systemie nawożenia należy stosować nawozy organi
czne i mineralne, co wykazano w omawianym doświadczeniu. Na podstawie uzys
kanych wyników można wyciągnąć następujące wnioski: 

1. Ilość składników pokarmowych w nawozach mineralnych spowodowała 
większy wzrost plonu bulw ziemniaka i zawartości w nich białka oraz spa
dek skrobi w porównaniu do tej samej ilości składników pokarmowych w 
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oborniku. Pośrednią wartość wykazało nawożenie obornikiem i NPK. 

2. Ustalono, że istnieje wysoka korelacja między zawartością chlorofilu w liś
ciach ziemniaka a plonem bulw. 

3. Na liczebność drobnoustrojów w glebie najkorzystniej działało nawożenie w 
dawce 20 t·ha-1+NPK, a także samym obornikiem. 

4. Stwierdzono dodatni wpływ nawożenia na właściwości chemiczne i fizyko
chemiczne gleby, korzystniej działał obornik niż nawozy mineralne i mine
ralno-organiczne. 
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Streszczenie 

W przeprowadzonym doświadczeniu polowym porównano działanie 

zrównoważonej ilości składników pokarmowych wniesionych do gleby kl. IVb w 
oborniku, oborniku+ NPK i samo NPK. 

Stwierdzono, że na plon bulw ziemniaka oraz zawartość w nich białka naj
korzystniej działało nawożenie mineralne, które spowodowało największy spadek 
zawartości skrobi. Natomiast na aktywność biologiczną gleby wpływało nawożenie 
obornikiem 1/3 + NPK ½ i samym obornikiem. Obornik działał lepiej na właściwo
ści chemiczne i fizykochemiczne gleby niż nawożenie mineralne i mineralno-orga
niczne. 
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Summary 

Effects of balanced nutrient rates supplied to the soi! of IVb class in forms 
of farmyard manure, farmyard manure+NPK and NPK only, were compared in a 
field experiment. lt was found that the yield of potato tubers and their protein 
content were most favourably affected by minerał fertilization which, however, 
caused the lowest starch concentration. The best effect on soi! biologica! activity 
was found when 1/J farmyard manure and 1/1 NPK were applied or farmyard 
manure only. The application of farmyard manure resulted in better physico
chemical properties of the soi! than the minera! or minerał/organie fertilization. 
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