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Wstęp 

Zawartość mineralnych frakcji fosforu w glebie zależy od szeregu czyn
ników przyrodniczych i antropogenicznych, m.in.: odczynu, ilości i jakości sub
stancji organicznej, obecności jonów wapnia , glinu i żelaza, aktywności mikro
organizmów, stosunków wodno-powietrznych, temperatury, typu gleby, gatunku 
uprawianej rośliny [SMITH 1969; SZCZUREK 1973; MOSKAL 1974, 1984; KOLAR 1987; 
BEDNAREK 1988]. Wymienione czynniki decydują o kierunku przemian nawozów 
mineralnych i organicznych, w tym znajdującego się w nich fosforu. Poszczególne 
mineralne frakcje tego składnika, w zależności od układu czynników, są w róż
nych ilościach pobierane i wykorzystywane przez rośliny [SMITH 1969; SzczuREK 

1973; MOSKAL 1974, 1984; BEDNAREK 1988]. 
Celem badań było określenie wpływu nawożenia obornikiem i nawozami 

azotowymi na wystt,powanie mineralnych frakcji fosforu w glebie, które stanowią 
podstawowe źródło zaopatrzenia roślin w ten pierwiastek. 

Materiały i metodyka 

Podstawą przedstawionego opracowania było doświadczenie polowe założo
ne i prowadzone od 1980 roku w RZD IUNG w Grabowie, w czteroletnim zmia
nowaniu, z udziałem następujących roślin: ziemniaki, jęczmień jary, kukurydza na 
kiszonkc;, pszenica ozima jŻEBROWSKI 1995]. Badania założono na glebie pseudo
bielicowej o składzie granulometrycznym piasku gliniastego, lekko kwaśnym od
czynie, średniej zawartości próchnicy i średniej zasobności w fosfor i potas przys
wajalny oraz niskiej w przyswajalny magnez. Eksperyment założono metodą split
splot, a wielkość poletka wynosiła 160 m2 (8 x 20 m) - do zbioru 70 m2 (4,35 x 6 
m). Do zako11ezenia II rotacji zmianowania (1987) doświadczenie było prowadzo
ne jako jednoczynnikowe, a czynnikiem były zróżnicowane dawki obornika : O, 20, 
40, 60 i 80 t·ha- 1 stosowanego pod ziemniaki. Od rozpocz~cia III rotacji wprowa
dzono II czynnik - zróżnicowane nawożenie azotem. W tym celu poletka zostały 
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podzielone na 4 równe części o powierzchni 40 m2 (8x5 m) i do zbioru - 25 m2 

(6,25x4 m), na których zastosowano 4 poziomy nawożenia azotem: N0, N1, N2, N3 
(O, 40, 80, 120 kg N·ha-1), w postaci saletry amonowej. 

W I i II rotacji nawożenie mineralne było zróżnicowane w zależności od 
uprawianej rośliny lecz jednakowe w całym doświadczeniu i wynosiło (kg·ha-1): 

N p K 

Ziemniaki 120 (60+60) 23,5 99,6 

Jęczmień jary 70 (40+30) 23,5 70,5 

Kukurydza 160 (120+40) 23,5 133,0 

Pszenica ozima 100 (60+40) 23,5 83,0 

W III i IV rotacji nawożenie fosforem i potasem pozostało bez zmian. 
Natomiast dawki azotu (N1) wynoszą: ziemniaki - 45 kg, jęczmień jary - 40 kg, 
kukurydza - 45 kg, pszenica ozima - 40 kg N·ha-1• 

Po zakończeniu IV rotacji badań, wiosną 1997 roku, pobrano do analiz 
chemicznych próby glebowe (0-30 cm), w których oznaczono: pH w roztworze 
KC! o stężeniu 1 mol·dm-3 i mineralne frakcje fosforu wg metody Changa i 
Jacksona w modyfikacji Askinazi, Ginzburg i Lebedcwcj [G1NznuRG 1975) . 

Otrzymane wyniki oceniono statystycznie metodą analizy wariancji, z zasto
sowaniem półprzedziałów ufności Tukey'a (p=0,05), które nie zostały umiesz
czone w tabelach 1-5 ponieważ były nieistotne. 

Wyniki i dyskusja 

Zastosowanie wzrastającego nawożenia obornikiem nic spowodowało istot
nych zmian w odczynie gleby. Pozostał on w dalszym ciągu lekko kwaśny (pH w 
KCl 5,8-5,9). Zastosowanie coraz większych dawek azotu wpłynęło na niewielkie 
zmiany pH. W tym przypadku wystąpiła pewna tendencja do zakwaszenia gleby -
pH w KCl obniżył się z 6,0 (N0) do 5,8 (N120). 

Zauważono niewielki przyrost ilości frakcji fosforanów łatwo rozpuszczal
nych pod wpływem zastosowanych czynników, szczególnie widoczny w obiekcie 
nie nawożonym azotem oraz z potrójną dawk,1 tego składnika (tab. 1, rys. 1 i 2). 

Tabela 1; Table 1 

Zawartość frakcji fosforanów łatwo rozpuszczalnych w glebie (mg P·kg-1) 

The contents of casily solublc phosphatc fraction in soi[ (mg P·kg- 1) 

Dawka obornika Nawożenie azotem; Nitrogen fertili zation (kg·ha-1) 

FYM dose 
(t·ha-1) o 40 80 120 

o 21,3 18,1 17,2 17,6 
20 20,1 17,9 18,6 17,2 
40 24,1 2 1,1 19,5 18,2 
60 24,6 19,5 19,7 19,9 
80 24,5 19,1 17,5 24,1 

Zastosowanie coraz większych dawek azotu spowodowało istotne zmniejsze
nie ilości ocenianej frakcji. Związane to było niewątpliwie ze wzmożonym pobie-
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raniem fosforu przez wzrastający plon roślin [SMITH 1969; SZCZUREK 1973; MOSKAL 

1974, 1984; BEDNAREK 1988]. Na tę frakcję składają się przede wszystkim labilne 
fosforany występujące w roztworze glebowym i podlegające stosunkowo dużym 
zmianom pod wpływem różnych czynników przyrodniczych i antropogenicznych 
[SMITH 1969; MOSKAL 1974]. 
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Wpływ nawożenia obornikiem na zawartość mineralnych frakcji fosforu w gle
bie (mg P·kg-1) 

Influence of fcrtilization with farmyard manure on the contents of minerał 
phosphorus fractionsin soi! (mg P·kg-1) 

Tabela 2; Table 2 

Zawartość frakcji fosforanów glinowych w glebie (mg P·kg-1) 
Contcnts of aluminium phosphate fraction in soi! (mg P·kg-1) 

Dawka obornika Nawożenie azotem; Nitrogen fertilization (kg·ha-1) 

FYM dose 
(t·ha- 1) o 40 80 120 

o 154,8 152,5 162,0 163,0 
20 169,0 161,0 169,0 197,3 
40 211,0 219,0 181,5 218,0 
60 226,5 195,5 180,5 184,0 
80 220,0 208,0 209,5 212,0 

Fosfor pochodzący ze zmineralizowanego obornika przechodził we frakcje 
fosforanów żelazowych i glinowych (tab. 2 i 3, rys. 1 i 2). 
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Tabela 3; Table 3 

Zawartość frakcji fosforanów że lazowych w glebie (mg P·kg-1) 

Contents of iron phosphate fraction in soi! (mg P·kg-1) 

Dawka obornika Nawożenie azotem; Nitrogcn fertiliza lion (kg·ha-1) 

FYM dose 
(t·ha-1) o 

o 170,2 
20 208,0 
40 227,7 
60 227,5 
80 238,7 
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Wpływ nawożenia azotem na zawartość mineralnych frakcji fosforu w glebie 
(mg P·kg-1) 

Intluence of fertilization with nitrogcn on the contcnts of minerał phosphorus 
fractio ns in soil (mg P·kg-1) 

Można przypommec, ze bezpostaciowa forma tych związków (szczególnie 
fosforanów glinowych) może być przez pewien czas wzglc;dnie dostępna dla roślin 
i stanowić stosunkowo dobre źródło zaopatrzenia roślin w fosfor, zanim nic ule
gnie przemianom do postaci krystalicznych [SMITH 1969; MOSKA L 1974; BEDNAREK 

1988]. Wzrastające dawki nawozów azotowych nie oddziaływały w sposób udowo
dniony statystycznie na wystc;powanie w glebie frakcji fosforanÓ\\'. glinowych po
wodując istotny przyrost ilości frakcji fosforanów żelazowych (szczególnie pomic;
dzy N0 i N3) . Przyrost tej ostatniej frakcji został niew,1tpliwie spowodowany wzra
stającym zakwaszeniem oraz, jak się wydaje, mniejszym pobieraniem przez roś
liny, które fosfor wykorzystują przede wszystkim z frakcji fosforanów łatwo roz-
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puszczalnych i glinowych [SMITH 1969; SZCZUREK 1973; MOSKAL 1974, 1984; KOLAR 

1987; BEDNAREK 1988]. 
Stosowanie wzrastaj ących dawek obornika oraz nawozów azotowych spowo

dowało pewne zmniejszenie ilości frakcji fosforanów wapniowych lecz nie na tyle 
duże aby uznać je za udowodnione statystycznie (tab. 4, rys. 1 i 2). 

Jednak suma frakcji fosforanów mineralnych istotnie wzrosła, szczególnie 
pomiędzy obiektem bez nawożenia i z najmniejszą dawką obornika (20 t-ha- 1) a 
obiektami, na których zastosowano 40-60-80 t·ha-1• 

Tabela 4; Table 4 

Zawartość frak cji fosforanów wapniowych w gleb ie (mg P·kg-1) 

Contents of calcium phosphate fractions in soil (mg P·kg-1) 

Dawka oborn ika Nawożenie azotem; Nitrogen fertilization (kg·ha-1) 

FYM dose 
(t·ha-1) o 40 80 120 

o 60,0 57,5 57,5 57,5 
20 62,5 62,5 55,0 57,5 
40 63,1 61,2 49,5 49,0 
60 55,0 59,0 49,0 49,5 
80 54,0 52,0 49 ,0 49,0 

Również zastosowanie tych il ości obornika (40-80 t·ha-1) nie przyczyniło się 
JUZ do istotnych zmian zawartości w glebie sumy frakcji. Z kolei wzrastające 
dawki azotu nie wywołały zmian udowodnionych statystycznie w występowaniu 
ocenianych frakcji fosforu mineralnego w glebie (tab. 5, rys. 1 i 2). 

Tabela 5; Table 5 

Zawartość su my frakcji fosforanów mineralnych w glebie (mg P·kg-1) 

Contents of total minerał phosphate fractions in soil (mg P·kg-1) 

Dawka obornika Nawożenie azotem; Nitrogen fertil ization (kg·ha-1) 

FYM dosc 
(t·ha-') o 40 80 

o 406,3 424, 1 440,7 
20 459,6 469,4 470,6 
40 525,9 531 ,3 491,7 
60 533,6 504,0 499,2 
80 537,2 522,2 520,5 

Wnioski 

120 

457,6 
502,0 
528,2 
520,9 
554,2 

1. Nawożenie wzrastającymi dawkami obornika przyczyniło się do systematy
cznego przyrostu ilości frakcji fosforanów łatwo rozpuszczalnych w glebie. 
Z kolei coraz większe dawki azotu spowodowały istotne zmniejszenie za
wartości ocenianej frakcji. 



336 W. Bednarek, Cz. Maćkowiak, P. Tkaczyk 

2. Intensywne nawożenie obornikiem spowodowało istotne przyrosty zawarto
ści frakcji fosforanów glinowych i żelazowych w glebie. Coraz wic,ksze 
dawki azotu nic wywoływały udowodnionych statystycznie zmian w ilości 
frakcji fosforanów glinowych powodując istotny przyrost zawartości frakcji 
fosforanów żelazowych w glebie. 

3. Zastosowane czynniki doświadczalne (obornik, azot) nie powodowały istot
nych zmian w zawartości frakcji fosforanów wapniowych w glebie. Zauwa
żono jednak tendencję do zmniejszania ilości tej frakcji pod wpływem zas
tosowanego nawożenia azotem i obornikiem. 

4. Nawożenie obornikiem przyczyniło się do istotnego przyrostu zawartości 
sumy frakcji fosforanów mineralnych w glebie. Takiego zjawiska nic obser
wowano po wysianiu coraz większych ilości nawozów azotowych. 
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Streszczenie 

W doświadczeniu polowym założonym i prowadzonym na glebie lekkiej 
oceniano wpływ nawożenia obornikiem (O, 20, 40, 60, 80 t·ha-1) i nawozami azo
towymi (O, 40, 80, 120 kg N·ha-1) na występowanie mineralnych frakcji fosforu w 
glebie. Nawożenie obornikiem powodowało istotne przyrosty ilości frakcji fosfo
ranów glinowych, żelazowych i sumy frakcji fosforanów mineralnych nic wpływa-
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jąc na udowodnione statystycznie zmiany zawartości frakcji fosforanów wapnio
wych. Wzrastające dawki azotu powodowały istotne zmniejszenie ilości frakcji 
fosforanów łatwo rozpuszczalnych, nic wywoływały zmian zawartości frakcji fosfo
ranów glinowych, wapniowych i sumy frakcji fosforanów mineralnych oraz wpły
wały na udowodniony statystycznie przyrost ilości frakcji fosforanów żelazowych 
w glebie. 
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Summary 

In a field experiment carried out on light soi! the influence of fertilization 
with farmyard manure and nitrogen fertilizers on the oecurrence of minerał pho
sphorus fractions in soil, was examined. Fertilization with farmyard manure eau
sed an essential increase in the amount of aluminium and iron phosphate frac
tions and the total of minerał phosphate fractions, not affecting statistically pro
ved changes in the contents of calcium phosphate fractions. Increasing doses of 
nitrogen essentially decreased the amount of easily soluble phosphate fractions , it 
did not howcver causc any changes in the contents of aluminium and calcium 
phosphatc fractions nor the total of minerał phosphatc fraetions. They also 
affected statistically proven increase in the amount of iron phosphate fractions in 
soil. 
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