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Wstęp 

Potencjał plonotwórczy gleby jest związany z jej właściwościami fizykoche
micznymi i silnie sprzężony z aktywnością biologiczną (WOJNOWSKA i in. 1993; 
KuCIIARSKI i in. 1996; MYśKOW i in. 1997]. Na procesy te decydująco wpływa nawo
żenie, które może zmieniać trwale lub przejściowo produkcyjność gleb (GORLACH 
1988; KUSZELEWSKI, ŁABE~TOWICZ 1991; MAZUR, SĄDEJ 1996]. Szczególnie nawożenie 
niezrównoważone prowadzi do degradacji gleb i zasadniczo obniża ich produkcyj
ność - głównie w wyniku zakwaszenia i zachwiania równowagi jonowej w środo
wisku glebowym [PANAK, WOJNOWSKA 1982; KUSZELEWSKI, ŁABĘTOWICZ 1988; PANAK 
i in. 1988;, RABIKOWSKA i in. 1993]. Skutki te mogą być wydatnie ograniczone pop
rzez systematyczne stosowanie obornika i wapnowanie [PANAK i in. 1990; KuszE
LEWSKI, ŁABI~TOWICZ 1991; GRZEBISZ i in. 1993]. 

W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki otrzymane w wieloletnim 
doświadczeniu polowym z trzeciej rotacji zmianowania. Omówiono zawartość do
stępnych dla roślin składników pokarmowych i plonotwórczy wpływ nawożenia 
organicznego i mineralnego na uprawiane rośliny. 

Materiały i metodyka 

Badania prowadzono na glebie płowej właściwej wytworzonej z gliny lekkiej 
(klasa bonitacyjna Illa, kompleks żytni bardzo dobry). Przed założeniem doś
wiadczenia (1986 r.) glebę charakteryzowały następujące wskaźniki chemiczno
rolniczc: odczyn - pH=6,2 (w roztworze KC! o stężeniu 1 mol·dm-3) oraz zasob
ność w składniki przyswajalne na poziomie - 10,0 mg K, 5,3 mg Mg i 4,1 mg 
P·lOO g-1 gleby. Eksperyment prowadzono dwoma polami jednocześnie. Na jed
nym polu stosowano nawożenie mineralne łącznie z obornikiem (co drugi rok), a 
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na drugim rośliny nawożono tylko nawozami mineralnymi. Dawki składników 
pokarmowych w nawozach mineralnych na obydwu polach były takie same (tab. 
1). Doświadczenie prowadzono metodą losowanych bloków w czterech powtórze
niach. W latach 1994-1997 (trzecia rotacja badań) uprawiano nastc;pujące rośliny : 

burak cukrowy, jęczmień jary, kukurydza, pszenica jara. W każdym roku badań 
uprawiano tą samą roślinę na obydwu polach. Obornik (40 t·ha-1) stosowano pod 
buraki cukrowe i kukurydzę. Wapnowanie (ósmy obiekt doświadczenia) przepro
wadzono pod buraki cukrowe w ilości 2,5 t CaO·ha-1• 

Próby glebowe do analiz chemicznych pobierano po zbiorze każdej rośliny 
z warstwy ornej i oznaczono w nich przyswajalne formy potasu, fosforu i magne
zu metodami powszechnie stosowanymi w badaniach chemiczno-rolniczych. Roś
liny zbierano w okresie dojrzałości technologicznej. Określano plon główny i ubo
czny. Następnie plony przeliczono na jednostki zbożowe. Wyniki badań (średnic 
z czterech lat) poddano analizie matematycznej . 

Składnik 

Nutrient 

NI 
N2 
N, 

P1 (PP;) 
K1 (KP) 
K2 (KP) 
K3 (KP) 

MgO 

'fa bela 1; Table 1 

Nawożnic roślin w kg·ha-1 

Crops fertiliza tion in kg·ha-1 

Buraki cukrowe Jęczmień jary Kukuryd?A~ Pszenica jara 
Sugar beets Spring barley Maizc Spring wheat 

60 30 60 40 
120 60 120 80 
180 90 180 120 
80 80 60 80 
80 40 60 30 
160 80 120 60 
240 120 180 90 
80 30 40 30 

Wyniki badań 

Poziom zasobności gleby w przyswajalny fosfor kształtował się w zależności 
od stosowanego systemu nawożenia (tab. 2). Nawożenie mineralne zwiększało 
istotnie zawartość tej formy fosforu w porównaniu z obiektem bez nawożenia . Na 
podkreślenie zasługuje tutaj zjawisko wzbogacania gleby w przyswajalne związki 
fosforu o 50% pod wpływem zastosowania wapna i magnezu na tle nawożenia 
NPK. 

Jednakże w znacznie większym stopniu na kumulację zasobów omawianej 
formy fosforu wpłynęło wprowadzenie do gleby obornika. Działanie tego nawozu 
wyraziło si ę bowiem blisko trzykrotnym zwiększeniem akumulacji przyswajalnego 
fosforu w glebie. Na tle nawożenia obornikiem nawozy mineralne również ko
rzystniej zwiększały poziom tych związków fosforu niż w wypadku wprowadzenia 
ich clo gleby bez obornika. 

Nieco inaczej kształtował się stan zasobności gleb w przyswajalne związki 
potasu pod wpływem nawożenia mineralnego (tab. 3). Przy pojedynczych daw
kach azotu i potasu zawartość dostępnych dla roślin form tego składnika pokar-
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mowcgo nieznacznie wzrastał a, ale pod wpływem podwojonej i potrojonej dawki 
azotu zmal ała. Dopiero podwojona i potrojona dawka potasu spowodowała wy
raźną jego akumulację w glebie. 

Tabela 2; Table 2 

Wpływ nawożeni a orga nicznego i mineralnego 

Nawożenie 

organiczne 

na zawartość przyswaja lnego fosforu w glebie 
(mg-100 g- 1 gleby) 

EfTect of organie and mine ra ł fert il ization on the content 
of available phosphorus in soil 

(rng· 100 g-1 soil ) 

Nawożenie mineralne; Minera ł ferti liza tion 

Organie 
N_,P,K, N2P1K2 N2P1K3 

N2P1K2 N2P1K2 śred nia 
fc rtiliza tion N,iPol<o N1P1K1 N2P1K1 Mg Mg Ca rnean 

Z oborni kiem 11 ,2 14,6 14,4 13,0 13,7 14,9 13,5 17,6 
Wi th FYM 
Bez obornika 3,9 5,6 5,7 5,0 5,5 5,3 5,9 8,3 
No FYM 

Srednia 
7,6 10,1 10,1 9,0 9,6 10,l 9,7 13,0 

Mcan 

NIR110, dla czynnika I 0,68; LSD00, fo r fac to r I 0.68 
NIR,i0~ dl a czynnik a II 1,36; LSD,i0, fo r fac to r II 1.36 
NIR11'11~ dla współdzi a ł a nia nic istot;1y; LSD1111, for in tcraction no t significant 

' - . . 

14,1 

5,7 

Tabela 3; Table 3 

Wpływ nawożenia orga nicznego i mine ralnego 

Nawożenie 

organiczne 
Organie 

fcr ti li,,1tion 

Z oborni kiem 
With FYM 
Bez oborn ika 
No FYM 

Srcdnia; Mea n 

na zawa rtość przyswaj alnego po tasu 
w glebie (mg-100 g-1 gle by) 

Effect of organie and minera ł fcrtilization on th e content 
of ava ilable potassium in so il (mg· lO0 g-1 so il ) 

Nawożen i e mineralne; Minera ł fert ilization 

N,iPoK,, N1P1K1 N2P1K1 N_,P ,K1 N2P1K2 N2P1K3 N2P1K2Mg 

16,4 19,4 18,0 15,5 19,9 24,5 18,6 

6,2 7,3 5,9 5,3 8,8 10,7 7,4 

ll ,3 13,4 12,0 10,4 14,3 17,6 13,0 

NIR00, dla czynnika I 0,71; LS D00, for facto r I 0.71 
NIR,,'11~ dla czynnika II 1.43; LSI:\i0, for fac to r II 1.43 
NIR11:11~ dl a współdz i ała nia nie istot~y; LS D 11_115 for in tcraction no t significant 

N2P1K2 Srcdnia 
Mg Ca Mean 

19,2 18,9 

10,0 7,7 

14,6 

Obornik z kolei wpłynął dodatnio na nagromadzenie przyswajalnego pota
su, podnosząc ponad 2,5-krotnie jego ilość w glebie. Nawożenie potasem na tle 
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zastosowanego obornika jeszcze silniej niż w serii bez nawożenia organicznego 
zwiększało ilość dostępnych form potasu w glebie. 

Na zasoby przyswajalnego magnezu w glebie nawożenie mineralne oddzia
ływało podobnie jak i na związki potasu (tab. 4). Wraz ze wzrostem dawek azotu 
następowała depresja przyswajalnych związków magnezu, zmniejszając poziom 
jego zawartości przy najwyższej dawce N o 27,5%. Nawożenie potasem, jakkol
wiek w nieco mniejszym stopniu obniżało również ilość omawianej formy Mg w 
glebie. Natomiast nawożenie magnezem wpłynęło korzystnie na akumula~ję tego 
składnika (wzrost o 37,5% ). 

Wprowadzenie do gleby dwa razy obornika podczas rotacji roślin po 40 
t·ha-1 skutkowało dwukrotnym zwiększeniem zasobów przyswajalnego magnezu. 
Aplikacja nawozów mineralnych na tle nawożenia obornikiem wywołała podobne 
zmiany jak i w serii bez tego nawozu. 

Tabela 4; Table 4 

Nawożenie 

organiczne 
Organie 

fertilizat ion 

Z obornikiem 
With FYM 
Bez obornika 
No FYM 

Srednia 
Mean 

Wpływ nawożenia organicznego i mineralnego 
na zawartość przyswajalnego magnezu 

w glebie (mg·lO0 g-1 gleby) 

Effect of organie and minerał fertilization on co ntent 
of available magnesium 
in soil (mg·lO0 g-1 soi!) 

Nawożen ie mineralne; Minera ł rertiliza tion 

NoPnK,J NiP1K1 N2P1K1 N,P1K1 N2P1K2 N2P1K, N2P1K2 
Mg 

8,1 7,6 7,9 7,1 6,9 7,5 8,9 

4,0 3,6 3,4 2,9 3,6 3,2 5,5 

6,1 5,6 5,6 5,0 5,3 5,4 7,2 

NIR005 dla czynnika I 0,30; LSD005 for factor I 0.30 
NIR11:115 dla czynnika II0,60; LSDr;os for factor II 0,60 

N2P1K2 
Mg Ca 

8, 1 

5,2 

6,7 

NIR0,05 dla współdziałania nieistotny; LSD005 for interaction not significant 

Srednia 
Mean 

7,8 

3,9 

Wzrost żyzności gleby w wyniku nawożenia tak obornikiem jak i nawozami 
mineralnymi skutkował podniesieniem jej produkcyjności (tab. 5) . Gleba pod 
doświadczeniem wykazywała z natury duży potencjał żyzności, który zabezpieczał 
średnio w okresie czteroletnim (12-16 lat bez nawożenia) plony na poziomic 54,3 
jednostek zbożowych z ha . Niemniej średnioroczna dawka nawozów mineralnych 
w i l ości: N - 93, Pz05 - 75 i KzO - 105 kg·ha-1 podniosła plonowanie roślin o 
58%, a dalsze zwiększanie dawek N lub K nie miało istotnego znaczenia plono
twórczego. 

Nawożenie obornikiem zwiększyło plonowanie roślin o 46%. Zaaplikowane 
na tle obornika nawozy mineralne jakkolwiek spowodowały da lszy wzrost plonów, 
to jednak ich efektywność wyraźnie zmalała w porównaniu do działania tych na
wozów w serii bez obornika. Najkorzystniejszy skutek plonotwórczy otrzymano 
tutaj również przy podwójnym poziomie nawożenia azotem i potasem. 
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Tabela 5; Table 5 

Nawożenie 

organiczne 
Organie 

fertilization 

Z obornikiem 
With FYM 
Bez obornika 
No FYM 

Srednia; Mcan 

Wpływ nawożenia organicznego i mineralnego na J?lon roślin 
w jednostkach zbożowych (średnie z 4 lat) 

Effect of organie and minerał ferti lization on yield of plants 
in cerea l units (averages for 4 years) 

Nawożenie minera lne; Minerał fertilization 

N,tol<., N1P1K1 N2P1K1 N,P1K1 N2P1K2 N2Pn N2P1K2Mg 
N2P1K2 

Mg Ca 

79,5 92,0 96,6 97,2 100,3 95,1 95,3 94,7 

54,3 73,5 82,8 85 ,5 85,4 85,9 84,0 79,8 

66,9 82,8 89,7 91,4 92,8 90,5 89,6 87,3 

NIR0,05 dla czynnika I 3,09; LSD0_05 for factor I 3.09 
NIR0_05 dla czynnika II 6,18; LSD1105 for fac tor II 6.18 
NIR0,05 dla współdziałania nieistotny; LSD0_05 fo r interaction not significant 

Wnioski 

średnia 

mean 

93,9 

78,9 

1. Wieloletnie stosowanie obornika w połączeniu z nawozami mineralnymi 
zwiększyło ponad dwukrotnie zasoby przyswajalnych związków fosforu w 
glebie. 

2. Zastosowane nawozy mineralne jakkolwiek zwiększają akumulację przyswa
jalnego fosforu w glebie, to jednak w znacznie mniejszym stopniu niż poda
ne łącznie z obornikiem. 

3. Wieloletnia aplikacja nawozów mineralnych nieznacznie zwiększa poziom 
zasobności gleb w przyswajalny potas. Dopiero nawozy te zastosowane łącz
nie z obornikiem podniosły ponad dwukrotnie akumulację tego składnika 
pokarmowego w glebie. 

4. Systematyczne stosowanie obornika zwiększyło zawartość przyswajalnego 
magnezu w glebie. 

5. Wzrost żyzności gleby pod wpływem nawożenia obornikiem i nawozami 
mineralnymi znacznie zwiększył produkcyjność gleby. Efektywność nawozów 
mineralnych na tle działania obornika była wyraźnie mniejsza niż ich zasto
sowanie bez tego nawozu. 
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Streszczenie 

W doświadczeniu polowym prowadzonym od roku 1986 określono w trze
ciej rotacji zmianowania roślin (lata 1994-1997) zawartość dostt;pnych dla roślin 
składników pokarmowych (P, K, Mg) i plonotwórczy wpływ nawożenia oborni
kiem i nawozami mineralnymi na uprawiane rośliny. 

Stwierdzono ponad 2,5 krotny wzrost zasobów przyswajalnego fosforu i po
tasu oraz dwukrotny magnezu ·pod wpływem wieloletniego nawożenia obor
nikiem. Nawozy mineralne działały na poziom zawartości tych pierwiastków w 
glebie słabiej. Wzrost żyzności gleby w wyniku stosowanego nawożenia spowo
dował zwyżkt; plonów średnio o 73% w serii z obornikiem i o 45% w serii bez 
obornika. 
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Summary 

In field cxperiment conductcd sincc 1986 the concentration of available 
nutricnts (P, K, Mg) and yicld-bcaring cffects of manuring and minerał fertiliza
tion wcre determined in the third crop rotation (period 1994-1997). 

Many years of manure application resulted in 2.5-fold increase of available 
phosphorus and potassium as well as a 2-fold increase in magnesium whereas the 
influence of minerał fertilization was at a !ower extent. The heightened soi) fer
tility resulting from fertilizer application caused the average yield increase by 
73% under manure and by 45% without manure. 
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