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Wstęp 

Pełne nawożenie mineralne NPK, Ca stosowane równocześnie z oborni
kiem zmienia kierunek transformacji substancji organicznej na korzyść akumula
cji trwałego humusu, przesuwając równowagę dynamiczną całego układu prze
mian na rzecz lepszej akumulacji humusu w glebie [FLAIG i in. 1975; ALEKSANDRO
WA 1980; GANŻARA 1981 ; PANAK, NOWAK 1983; Bł.ASZCZYK 1993; LABĘTOWICZ i in . 
1996; MERCIK, STĘPIEŃ 1996]. Humus jako rezultat współdziałania produktów 
wstępnego rozkładu masy organicznej ze składnikami mineralnymi zawartymi w 
miejscu jego formowania, przyjmuje skład swoisty dla warunków humifikacji kon
kretnego środowiska glebowego [ALEKSANDROWA 1980; MYśKów, ZIĘBA 1982; ŁABĘ
Tow1cz i in. 1996]. 

W pracy porównywano skład humusu agregatów glebowych z dwóch serii 
doświadczeń, które różniły się terminem wniesienia obornika do gleby zwapnowa
nej w 1. roku ( seria 1) i w roku 4. ( seria 2), gdzie zastosowano takie same dawki 
wapna, nawożenia mineralnego NPK oraz płodozmian zbożowo-okopowy. 

Celem badań było ustalenie różnicy ilościowej w składzie związków humu
sowych agregatów glebowych z obu serii oraz rozpoznanie zmian jakościowych 
humusu w tych agregatach. 

Materiały i metodyka 

Doświadczenie polowe 2 czynnikowe (I-CaCO3, 11-NPK) przeprowadzono 
na glebie brunatnej wyługowanej, w układzie podbloków (4 powtórzenia). W 
dwóch seriach doświadczenia (1, 2) zastosowano średniorocznie takie same dawki 
NPK (O, 210, 324 kg·ha-1), Ca (O, 1,8, 7,4 t·ha-1) i płodozmian, natomiast różny 
był termin wniesienia obornika (20 t·ha- 1) do gleby zwapnowanej - w 1. roku w 
serii 1, a w 4. roku w serii 2. Roślinami testowanymi były: ziemniaki, jęczmień, 
łubin i żyto, pod ziemniaki w płodozmianie dano jednorazowo obornik. Skład 
elementarny i właściwości fizykochemiczne gleby wytworzonej z piasku zwałowe-
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go podano w pracy [BLASZCZYK 1993, 1998]. 
Próbki z poletek pobierano corocznie w listopadzie; powictrznie suche 

próby przesiano przez zestaw sit o cf> oczek (0,25-10 mm), oznaczając frakcje 
agregatów rolniczo-cennych (1> 1-6 mm), z których wydzielono agregaty wodo
trwałe (aparatem Bakszajewa). Frakcjonowanie humusu w agregatach wodotrwa
łych i glebie przeprowadzono standardową metodą Tiurina (w odbitumowanych 
próbach). 

Wyniki opracowano statystycznie przy zastosowaniu analizy wariancji. Pól
przedziały ufności (NIR0_05) wyliczono testem Tukey'a. Współzależność poszcze
gólnych frakcji humusu (Y) od równocześnie działających (X) czynników (Ca, 
NPK, Iata) w każdej serii (1, 2) doświadczenia obliczono za pomocą regresji 
krzywoliniowej i liniowej. Dla stałej równania i współczynników regresji danego 
czynnika (Ca, NPK, lata) przyjęto poziom istotności 0,05. Sprawdzanie efektów 
krzywoliniowych (liniowych) prowadzono oddzielnie dla każdego czynnika (przy 
poziomie 0,05). Dopasowanie równania regresji krzywoliniowej do pomiarów z 
doświadczenia ustalono według wartości współczynników determinacji R i R2. 

Wyliczenia równań regresji wielorakiej i analizy wariancji wykonano w programie 
Statgraph. 

Wyniki i dyskusja 

Pełne nawożenie mineralne (NPK, Ca) zastosowane równocześnie z obor
nikiem w 1. roku po zwapnowaniu gleby (seria 1) tworzy inne warunki dla trans
formacji substancji organicznej w agregatach niż analogiczne nawożenie organi
czne wniesione w czwartym roku po wapnowaniu (seria 2). Kierunki transforma
cji substancji organicznej w agregatach gleby brunatnej wyługowanej obu serii (1, 
2) ustalono na podstawie składu frakcyjnego humusu. Podstawowe właściwości 
fizykochemiczne gleby, w tym jej skład elementarny i granulometryczny oraz 
skład humusu, przedstawiono w pracach BŁASZCZYK [1993, 1998]. Skład humusu w 
agregatach glebowych serii 2 doświadczenia zamieszczono w tabeli 1. Zależność 
ilościową poszczególnych związków humusowych od czynników doświadczenia, tj . 
dawek wapna, NPK, lat oraz od C ogółem (C tot.) ustalono za pomocą równań 
regresji wielorakiej oraz współczynników regresji (tab. 2). 

Ruchome związki humusowe (C1,I, Crl, la) średniorocznie w rotacji stano
wią 54% zasobów C ogólnego w agregatach, a ich udział jest zbliżony do stanu 
wyjściowego (tab. 1 ). Udział związków humusowych trwalej związanych (C1,II, 
CrII) nie przekracza 5% zasobów C ogólnego średniorocznie w rotacji i nic różni 
się od stanu wyjściowego w agregatach. Humus trwalej związany wraz z C niehy
drolizującym stanowi średnio w rotacji 47% zasobów C ogólnego, czyli o 7% 
mniej od stanu wyjściowego . Średnioroczna w rotacji zawartość C1,I wynosi 242,4 
mg·lO0 g-1• W porównaniu ze stanem wyjściowym stwierdzono istotny wzrost śre
dnich rocznych ilości C1,I w agregatach w 2. roku do końca rotacji (tab. 1 ). Zbyt 
niski dopływ biomasy resztek pozbiorowych sprawił, że dawka 210 kg NPK-ha-1 

działała korzystniej na tle wapnowania w całej rotacji (niż 324 kg·ha-1), sprzyjając 

formowaniu humusu o większym udziale C1,I w agregatach. Humus wniesiony z 
obornikiem dopiero w 4. roku po zwapnowaniu gleby wzbogacił agregaty glebowe 
w kwasy C"I średnio o 23,1 mg·lO0 g-1 w większości kombinacji nawożeniowych . 

Istotnie więcej C1,I stwierdzono tylko przy interakcji 7,4 t Ca·ha-1 z obiema daw-
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kami NPK - z uwagi na dopełniającą humufikację obornika (tab. 1) 

Lata rotacji 
Rotation year 
(L) 

Dawki Ca 
Rate Ca 

N I R0,0_~; LS O CHl~ 

1 

Tabela 1; Table 1 

Skład humusu agregatów glebowych w zależności od dawek Ca 
1 nawożenia mineralnego gleby 

Composition of soi! aggregates humus in relation 
to Ca application rates and minerał fertilization 

Skład humusu w agregatach glebowych o q, 1-6 (mm) 
Humus composition of soi! aggregates in diameter 

Dawki czystego składnika NPK; NPK pure element doses 
(kg·ha-1) 

o 210 324 x o 210 324 x o 210 324 x 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Frakcja I kwasów humusowych: Fraction I of the humus acids 
(mg C-100 g-1) 

Huminowe Chi; Humie acids C1,I Fulwokwasy C,I c,Ia 
Fulvic acids C,I 

Initial 175,3 285,6 67,9 

1 o 254,0 175,4 138,1 189.2 320,8 285,6 243,0 283,2 75,6 49,6 44,5 56,6 

1,8 160,0 198,3 186,3 181,5 206,2 179,8 332,1 239,3 40,4 48,2 87,1 58,6 

7,4 161,4 177,7 152,0 163,7 162,0 280,2 168,7 203,6 44,4 64,0 44,4 50,9 

x 191,8 183,8 158,8 178,1 229,7 248,6 247,9 242,0 53,5 53,9 58,7 55,4 

NIR; LSD Ca·NPK-25,9 NPK-15,0 Ca·NPK-82,9 NPK-47,9 Ca·NPK-11,6 Ca-6,7 
NPKCa-18,7 Ca-10,8 NPK·Ca-59,9 Ca-34,5 NPKCa-12,0 NPK-7,0 

2 o 336,7 295,8 278,3 303,6 253,7 249,9 212,8 238,8 57,3 57,4 67,0 60,5 

1,8 216,5 210,0 232,3 219,6 175,1 184,2 228,1 195,8 72,9 62,8 63,4 66,3 

7,4 284,5 277,3 234,2 265,3 178,4 171,9 155,8 168,7 74,3 76,1 58,7 69,7 

x 279,2 261,0 248,3 262,8 202,4 202,0 198,9 201.1 68,1 65,4 63,0 65,5 

NIR; LSD Ca·NPK-39,2 NPK-19,8 Ca·NPK-38,4 NPK-r.n. Ca·NPK-7,1 NPK-r.n. 
NPKCa-34,3 Ca-22,6 Ca-22,1 Ca-4,l 

3 o 326,6 300,2 278,4 301,7 274,1 276,2 264,4 271,6 52,9 53,8 63,7 56,8 

1,8 223,9 218,1 233,8 225,3 206,5 233,5 237,8 225,9 62,0 73,3 66,0 67,2 

7,4 231,4 238,5 224,5 231,5 167,8 210,2 183,1 187,0 59,4 64,3 61,1 61,1 

x 260,6 252,3 245,6 252,8 216,1 240,0 228,4 228,2 58,1 63,9 63,6 61,9 

NIR; LSD Ca·NPK-r.n. NPK-r.n. Ca·NPK-r.n. NPK-r.n. Ca·NPK-r.n. Ca-r.n. 
Ca-27,0 Ca-49,1 

4 o 294,1 285,1 287,8 289,0 241,5 253,5 236,0 243,6 65,0 67,5 68,2 67,1 

1,8 273,5 291,4 261,9 275,6 209,7 228,3 190,4 209,5 65,2 71,0 63,9 66,7 

7,4 241,1 270,6 278,0 263,2 164.2 203,9 194,6 187,6 61,8 54.4 60,8 59,0 

x 269,6 282.3 275,9 275,9 205,1 228,6 207,0 213,6 64,1 64,3 64,3 64,2 

NIR: LSD Ca·NPK-24,7 NPK-14,3 Ca·NPK-22.3 NPK-12,8 Ca·NPK-r.n. Ca-2,2 
NPKCa-r.n. L-11,9 Ca·NPK-9.3 Ca-5,3 NPKCa-r.n. L-3,4 
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Cd. tabeli 1; Table 1 continued 

1 2 I 3 I 4 I 5 6 I 7 I 8 I 9 IO I 11 I ,2 I 13 

Frakcja II; Fraction Il Ch +C, C niehydrolizujący C,,:C, (l+la+ll) 
Nonhydrolizing C 

lnitial 39,6 372,3 0.53 

1 o 45,7 57,9 33,2 45,6 474,4 410,7 287,0 390,7 0,68 0,53 0,58 0,60 

1,8 26,8 46,9 47,6 40,3 277,9 369,9 239,8 295,8 0,68 0,98 0,48 0,71 

7,4 35,4 70,5 33,1 46,3 292,2 376,9 169,2 279,2 0,48 0,78 0,55 0,60 

x 40,0 58,4 37,9 44,1 348,l 385,6 232,0 321,9 0,61 0,76 0,54 0,64 

NIR; LSD NPK-Ca-14,7 Ca-r.n. Ca·NPK-72,2 Ca-41,7 Ca·NPK--0, 184 Ca-r.n. 
NPK-Ca-14,5 NPK-8,5 NPK-Ca-59,5 NPK-34.3 NPK-Ca--0, 174 NPK-r.n. 

2 o 59,6 67,6 47,9 58,4 435,9 393,3 336,2 388,5 1,08 0,96 1,01 1,02 

1,8 41,0 41,l 58,9 47,0 287,0 341,6 323.1 317,2 0,88 0,88 0.82 0,86 

7,4 40,1 39,4 40,4 40,0 295,8 339,8 336,7 324,l 1. 13 1,12 1.10 1,12 

x 46.9 49,3 49,l 48,3 339,6 358,2 332,0 343,3 1,03 0,99 0,98 1,00 

NIR; LSD Ca·NPK-13,2 NPK-r.n. Ca·NPK--M,7 NPK-r.n. Ca·NPK-r.n. NPK-r.n. 
Ca-7,6 NPK-Ca-58,2 Ca-37,3 Ca--0,077 

3 o 57,9 64,1 53,6 58,5 297,2 297,1 260,7 285,0 1,01 0,97 0,91 0,97 

1,8 32,l 31,7 47,5 37,1 277,9 309,3 299,9 295,7 0,89 0,73 0,82 0,81 

7,4 38.6 35,1 30,6 34,7 288,3 330,3 275,7 298,1 1,08 0,90 0,94 0,97 

x 42,9 43,7 43,9 43,5 287,8 312,2 278,8 292,9 1,00 0,87 0,89 0,92 

NIR; LSD Ca·NPK-14,6 NPK-7,5 NPK-r.n. Ca-r.n. NPK-r.n. Ca-r.n. 
NPK-Ca-13,0 Ca-8,4 Ca·NPK-r.n. Ca·NPK-r.n. 

4 o 50,9 55,6 53,0 53,2 353,6 340,6 344,0 346,3 0,97 0,91 0,97 0,95 

1,8 51,3 55,6 44,4 50,4 322,0 365,1 296,1 327,9 0,98 0,98 1.06 1,01 

7,4 36,5 53,1 42,3 44,0 362,9 350,3 385,4 366,2 1,09 1,05 1,11 1,08 

x 46,2 54,8 46,7 49,2 346,2 352,0 352,0 246,8 1,01 0,98 1,05 1,01 

NIR; LSD NPK-r.n. L--4,7 NPK-r.n. L-18,8 Ca·NPK-r.n. Ca--0,071 
Ca-r.n. Ca·NPK-r.n. Ca-r.n. NPK-r.n. L-0,041 

C ogółem Humus C bituminów 
Total C Bitumens C 

lnitial 1018,0 1754,0 77,3 

1 o 1252.9 1094,6 773,0 1040,2 2158,7 1886,0 1331,9 1792,3 88,4 77,4 61,2 75,6 

1,8 748,2 908,1 911,9 856,0 1289,1 1564,6 1571,2 1474,9 37,l 62,6 42,0 47,2 

7,4 701,8 990,9 653,6 782,1 1209,2 1707,3 1126,1 1347,5 56,5 54.4 63,0 57,9 

x 901,0 997,9 779,5 892,8 1552,4 1719,4 1343,l 1538,3 60,6 64,8 55.4 60,3 

NIR; LSD Ca·NPK-189,2 NPK-98,6 Ca·NPK NPK-r.n. 
NPK-Ca-170,8 Ca-109,3 Ca-9,1 

2 o 1244,5 1140,1 1025,6 1136,7 2244,3 1964,4 1767,l 1958,5 101,4 78,0 76,6 85,3 

1,8 866,2 903,2 967,9 912,4 1492,5 1556,2 1667,7 1572,1 73,7 63,5 62,0 66,4 

7,4 941,0 963,8 899,1 934,6 1621,3 1660,6 1549,1 1610,3 67,8 66,5 59,6 64,6 

x 1017,2 1002,3 964,2 994,6 1752,6 1726,9 1661,3 1714,0 81,0 69,3 66,l 72,l 

NIR; LSD Ca·NPK-129 NPK-r.n. Ca·NPK-r.n. NPK-9,9 
NPK-Ca-96,1 Ca-74,6 Ca-12,0 
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Cd tabel I ; Table 1 continued 

I 2 I 3 I 4 I 5 G I 7 I 8 I 9 10 I 11 I 12 I 13 

3 o 1095,6 1064,3 977.5 1045,8 1887.7 1833.8 1684,2 1801,9 83,3 72,8 80.4 78.8 

1,8 879,0 938,6 939,0 918,8 1514,5 1617.2 1617,9 1583,1 72,0 73,6 89,7 78,3 

7,4 847,5 927,5 834,6 869,8 1460,2 1.'i98,4 1438,0 1498,7 62,1 GG.I 59,7 62.6 

x 940,6 976,8 917,0 944,8 1620,6 1683.0 1580,0 1627,9 72,5 70.8 76,5 73,3 

NIR: LSD Ca·NPK-99.2 Ca-57,3 Ca·NPK- r.n. NPK-r.n. 
NPK·Ca-80,4 NPK-46.4 Ca·N PK-r.n. Ca-13.5 

4 o 1083,0 1081 ,7 1036.8 1067.2 1866,0 1863.7 1786,4 1838,7 77.5 79,5 50,5 69.2 

1.8 1006.5 1095.0 935,9 1012,5 1734.2 1886,7 1612,5 1744,5 84,3 83.8 78,8 82.3 

7.4 954,6 1005.4 1045.0 1001 ,7 1644,8 1732,3 1800.5 1732,9 79,8 73,0 87.4 80.1 

x 1014,7 1060,7 1005,9 1027.1 1748.3 1827.6 1733 2 1769,7 80.5 78,8 72,2 77.2 

NIR: LSD Ca·NPK-92,7 Ca-53,5 Ca·NPK-18,6 Ca-10.7 
NPK-r.n. L-42.2 NPK-r.n. L-8.9 

r.n. - różnice nieistotne; fifferenccs not significant 

Łączny wpływ czynników (3) doświadczenia, według lat rotacji (L), na za
wartość ruchomych kwasów C11I w agregatach oceniono ilościowo na podstawie 
równania regresji oraz współczynnika R2 (tab. 2, rys. lb). Ustalono, że przemiany 
substancji organicznej głównie obornika wniesionego do gleby w 4. roku po wap
nowaniu idą w kierunku formowania ruchomych kwasów (C1) i Cri, la), nato
miast nic sprzyjały nagromadzeniu trwałych form humusu (frakcji II, C niehydro
lizuj ,1cego - tab. 1 ). Od biomasy resztek pozbiorowych i obornika w ciągu rotacji 
(L) zależy aż 43% ruchomych C11 J zakumulowanych w agregatach (rys. lb). W 
glebie zwapnowanej zawartość kwasów ChI w agregatach była mniejsza o 14%, 
dotyczy to głównie dawki 1,8 t Ca·ha-1 (rys. 1a). W warunkach pełnego nawoże
nia, także NPK obniżyło o blisko 10% ilość C11I w agregatach - przy skorelowa
niu ujemnym z wysokością dawki nawozu NPK (tab. 2). 

a 

Rys. 1. 

Fig. 1. 

eh I (mg-100 g"') 

Dawl<i: Aale {Ca l-ha 1
) 

"seria 1. 2 
series 1. 2 

2· 

1* 

C., I (mg 100 g·1
) 

2 

b 
Lata;Years 

Krzywe regresji kwasów huminowych C1,I w agregatatch glebowych (1, 2) w 
zależności od dawek Ca (a) i lat (b) 

Regression curves of humic acids C1, I in soi! aggregates (1, 2) depending on 
application Ca rates (a) and years (b) 
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Wpływ tych samych czynników (dawki Ca, NPK, lata) na zawartość rucho
mych Cri w agregatach w ciągu rotacji oceniono na podstawie równań regresji 
wielorakiej dla każdego czynnika, ich działanie łączne oraz współczynnikami R2• 

Średnioroczna w rotacji ilość ruchomych Cri wynosi 221 mg, a wraz z wolnymi 
(Crla) przekracza 283 mg C-100 g-1 (tab. 1). Decydujący wpływ na zmiany ilościo
we Cri w agregatach miało wapnowanie; bowiem w ciągu rotacji zawartość Cri 
zmalała aż o 29% ( rys. 2a, 2b ), czyli blisko tyle, ile wynosi (31 % ) wspólny efekt 
3. czynników (tab. 2). Ilościowe zmiany Cri w agregatach są skorelowane ujemnie 
z wysokością dawki Ca (rys. 2a) i z upływem lat (rys. 2b). Nawożenie mineralne 
NPK stosowane jednostronnie, niezależnie od wysokości dawki sprzyjało formo
waniu humusu o większej ilości fulwokwasów (Cri, la); średnioroczny stosunek 
C1i:Cr w tych kombinacjach (tab. 1) był istotnie szerszy (0,841 i 0,868). 

W glebie zwapnowanej dawką 1,8 t Ca·ha-1 wartości średnioroczne C1i:Cr są 
zbliżone (0,893 i 0,797) w kombinacjach z NPK. Skład kwasów humusowych przy 
interakcji obu dawek NPK na tle 7,4 t Ca·ha-1 istotnie różnił się na korzyść kwa
sów huminowych; pod wpływem 210 kg NPK·ha-1 stosunek Ch:Cr wynosił 0,907, 
istotnie węższe Ch:C1 uzyskano przy dawce 324 kg. Średnie roczne zmiany w 
składzie kwasów humusowych w tej serii (2) były szybsze niż serii 1, bowiem jak 
po 2. roku rotacji zawartość C1i i Cr wyrównały się (tab. 1). Z przebiegu krzywej 
wynika, że zawartość kwasów C1) narasta przez 3 lata rotacji przy humifikacji 
resztek pozbiorowych w warunkach nawożenia NPK i Ca (rys. 1b). W 4. roku po 
wapnowaniu gleby ruchomy humus wniesiony z obornikiem przesuwa równowagę 
C1,I:Crl na korzyść ruchomych kwasów humusowych frakcji I. 

C, I (mg 100 g·1
) 

a Dawki ; Rate (Ca tha·1
) 

b Lata; Years 

Rys. 2. 

Fig. 2. 

Regresja fulwokwasów Cri w agregatach (1, 2) w zależności od dawek Ca (a) i 
lat (b) 

Regression of fulvic acids C11 in aggregates (1 , 2) depending on Ca doses (a) 
and years (b) 

Przy zastosowaniu obornika w 4. roku po zwapnowaniu gleby i corocznym 
pełnym nawożeniu ruchome kwasy humusowe nie podlegają dalszemu przekształ
caniu w humus trwale związany. Ustalono współzależność między akumulacją 
frakcji II (Ch +C1) a dawką Ca, NPK oraz ilością ruchomych kwasów C1,l i CrI w 
agregatach w ciągu rotacji (tab. 2). Akumulacja frakcji II (C1, + Cr) w agregatach 

2 
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jest skorelowana ujemnie z wysokością dawki Ca (rys. 3a); w ślad za tym o 12% 
zmalała zawartość tej frakcji humusu. Od nawożenia NPK zależy blisko 8% frak
cji II (C1, + Cr) humusu; dawka niższa działa korzystniej na jej akumulację w agre
gatach (tab. 2). Zmiany ilościowe frakcji Il (C1,+Cr) w agregatach zależały także 
od ruchomych kwasów C1,I oraz Crl, ustalono, że kwasy Crl obniżyły akumulację 
frakcji II o 23% (tab. 2). Ruchome C1.I zwiększyły akumulację frakcji II, o 16%, 
głównie kosztem humusu gotowego wniesionego z obornikiem (rys. 3b). Srednio
roczna w rotacji akumulacja frakcji II (C1,+Cr) wynosi 46,3 mg C-100 g-1, czyli o 
1 % wzrósł jej udział w zasobach C ogółem wobec stanu wyjściowego (tab. 1 ). 

Tabela 2; Table 2 

Zależność składu humusu w agregatach glebowych od nawożenia mineralnego 
(Ca, NPK) i lat (L) 

Depending of humus composition of soi! aggregates on minerał fertilization 
(Ca, NPK) and ycars (L) 

Nazwa cechy (Y) Równanie regresji wieloletniej 
Feature (Y) Multiple regression equations 

R R2 

Fulwokwasy frakcji I - C,I Y = 257,5-5,8xL-8,8xCa +0,03xNPK 0,309 30,9 
Fulvic acids fraction I - C,I Y =248,2- 8,SxCa 0,287 28,7 

Y = 248,2-5,SxL 0,287 28,7 

Kwasy huminowe frakcji I - Ci,I Y = 192,8+28,3xL-3,9xCa--0,05xNPK 0,414 41 ,4 
Humie acids fraclion I - Ci,I Y =270,9- 31,6xCa +3,6xCa 2 0,141 14,0 

Y =94,5+ 105,4xL--15,4xL2 0,427 42,7 
Y=251,7--0,05xNPK 0,098 9,5 
Y =-15,3+2, 1 xC,I--0,004xC,21 0,105 10,5 

C1,I po I roku - after 1 year Y =59,4+ 135,89xC, 0,697 r 48,6 
Ci,! po 4 roku - after 4 year Y=61,8+206,87xC, 0,617 r 38,1 

Kwasy humusowe frakcji Il - Ci,11 +C,I I Y =-12,7 +0,4C11--0,0006ql 0,236 23,6 
Humus acids fraction li - Ci, +C,11 Y=45,6-1,4xCa 0,123 12,3 

Y =43,4-0,09xCi,I +0,0004Ci,21 0,164 16,4 
Y=43,0+0,1 lxNPK--0,0003NPK 0,770 

Tc warunki nic sprzyjały również odkładaniu humusu tiwałego w agrega
tach, bowiem ilość C niehydrolizującego obniżyła się o 12% (stan wyjściowy), a 
średnioroczna jego zawartość wynosiła 326 mg·lO0 g-1 (tab. 1). Tylko po 1. roku 
(tab. 1) stwierdzono lepsze nagromadzenie C niehydrolizującego przy interakcji 
dawki 210 kg NPK-ha-1 w glebie zwapnowanej (369 i 410 mg C·l00 g-1). W pozo
stałych 3 latach zawartość C niehydrolizującego w agregatach nie różniła się mię
dzy kombinacjami. 

Te same czynniki doświadczenia w obu seriach (1, 2) działały niejednakowo 
na zmiany ilościowe i jakościowe w składzie humusu agregatów. Równoczesne 
zastosowanie obornika z wapnem i nawożeniem NPK w 1. roku wytworzyło wa
runki do transformacji ruchomych kwasów C1) i Crl w humus tiwale związany 
(frakcja C1,II+CrII, C niehydrolizuj ący) (MAZUR, ERMOŁAIEW 1985; NIEMYSKA-ŁU
KASZUK, MAZUR 1986; BŁASZCZYK 1993, 1998]. Wnoszone z obornikiem ruchome 
kwasy C1) i Crl oraz nowowytworzone podczas dopełniającej humifikacji podlega
ją dalszym przekształceniom. O tym świadczy 14% przyrost akumulacji frakcji II 
(Ch+Cr) w agregatach, skorelowany dodatnio z wysokością dawki Ca (rys. 3a). 

7,7 
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Ruchome kwasy Ci,I przekształcając się w humus trwały zwiększyły akumulację 

frakcji II (Ch+C,) o 10% w ciągu rotacji (rys. 3b). 
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Akumulacja kwasów humusowych (frakcji II) w agregatach (1, 2) w zależności 
od dawek Ca (a) i zawartości kwasow huminowych (C11 l) (b) 

Accumulation of humic acids (fraction II) in aggrcgates (1, 2) clepcncling on 
Ca application rates (a) and humic acids (C111) content (b) 

W ciągu rotacji zawartość C niehydrolizującego wzrosła o 13% , przyrost hu
musu trwałego zwiększał się z wysokością dawki Ca i NPK [Bt..ASZCZYK 1998]. 

Z porównania krzywych regresji dla ruchomych C,I i C,) w agregatach z obu 
serii w ciągu lat (L) wynika, że w serii 1. zawartość kwasów C1I obniżyła się więcej -
o ponad 50%, przy skorelowaniu ujemnym z upływem lat (rys. 2a). Ten kierunek 
przemian we frakcji ruchomej humusu od początku rotacji nadaje interakcja obor
nika z pełnym nawożeniem NPK i Ca. Przyrost akumulacji ruchomych kwasów Chl 
przypada na 1. połowę rotacji i jest związany z dopełniającą humifikacj,J obornika i 
biomasy (rys. lb). Przemiany tej frakcji Chl w formę trwałą humusu w 2. połowie 
rotacji obniżyły zawartość ruchomych Chl o 6% (rys. la). Fulwokwasy (C1I) polimc
rycznie związane z ruchomymi kwasami Chl zwiększyły w 17% zawartość kwasów C"l 
w agregatach (rys. 4). W tej serii doświadczenia, tylko 30% z nagromadzonych kwa
sów C"l w agregatach zależała od interakcji trzech czynników w ciągu rotacji, zmniej
szając udział ruchomego humusu na rzecz trwale związanego (rys. lb, 3a, 3b). 
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Fig. 4. 
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Zróżnicowanie ilościowe w składzie humusu agregatów między tymi seriami 
doświadczenia znajduje wyraz w średniorocznych zasobach C ogólnego (za rota
cję), które wynoszą 979,6 mg w serii 1 oraz 964,8 mg na 100 g w serii 2 (tab. 1 ). 
Takie same dawki nawożenia mineralnego NPK + Ca, obornika, oraz ten sam pło
dozmian zbożowo-okopowy zastosowany w obu seriach doświadczenia nie zabez
pieczyły reprodukcji C ogólnego w agregatach. W porównaniu do stanu wyjścio
wego o 2% obniżyła się ilość C ogólnego w agregatach serii 1 oraz nieco więcej -
bo o 5% w 2. serii agregatów. Ujemny bilans C ogólnego wi,iże się ze zbyt szybką 
mineralizacją substancji organicznej w tych warunkach glebowych z jednej strony 
oraz z ograniczeniem możliwości wiązania humusu nowowytworzonego, przez 
sorbenty naturalne (koloidalne formy Fe, Al i minerały wtórne) gleby i sole 
mineralne wniesione z nawożeniem (CaCO3 ; Ca(H2PO4)z; CaHPO4 i wypełniacz 
CaSO4) - z drugiej strony. Wiązanie nowowytworzonego humusu na hydrożelach 
AI-, Fe i minerałach ilastych decyduje, według ALEKSANDROWEJ [1980], o poziomie 
akumulacji humusu trwałego w glebie brunatnej. Praktyczne znaczenie sorbentów 
mineralnych, wnoszonych z nawożeniem (superfosfat, CaCO3), dla sorpcji kwa
sów huminowych (C11

14 ) udowodnił MYśKów i ZIĘBA [1982]. Wśród badanych sor
bentów tlenki AI- i Fe sorbują po 55 mg Ch 14 na 100 g, czyli tyle samo co CaCO3 

- lecz więcej niż ił (31 mg). Sole wapniowe CaJ(PO4)z i CaSO4 (wnoszone z 
superfosfatem) sorbowały ponad 200 mg Ch 14• Rolę fosforanów Ca w wiązaniu 
humusu potwierdził BROWN [1980]. Znaczenie praktyczne sorbentów mineralnych 
dla sorpcji obu kwasów Ch i C1 ustalił PANAK i NOWAK [1983] testując ją izotopem 
CI4_ 

Rola tychże sorbentów mineralnych przy transformacji substancji organi
cznej została udowodniona lepszą akumulacją humusu trwałego (frakcja II, C 
niehydrolizujący) tylko w serii 1, gdzie zastosowano równocześnie obornik i 
wapno oraz NPK. Jednak istotny przyrost tej formy humusu stwierdzono tylko 
przy interakcji wyższej dawki Ca z nawożeniem NPK. W badaniach NIEMYSKIEJ
ŁuKAszczuK i MAZURA [1986] uzyskano więcej humusu trwałego i C niehydrolizu
j,1cego wyłącznic w obiektach zwapnowanych, przy nawożeniu obornikiem z wyso
ką (200 kg) dawką NPK; podobne rezultaty uzyskali inni autorzy [MAZUR i in. 
1985; V ARADACHARI i in. 1995; Bł..ASZCZYK 1998 ]. 

Te zmiany jakościowe w składzie humusu stabilizują, bądź zwiększają zaso
by humusu w glebie. Nagromadzenie humusu trwałego wiąże się z interakcją 
trzech grup nawozów oraz z korzystnym składem ruchomych kwasów C1) i C1I, w 
którym stosunek Ch:Cr zmierza do 1. Badania ŁABĘTOWJCZA i in. [1996] przepro
wadzone po 30 latach nawożenia porównywalnymi dawkami NPK z Ca wykazały, 
że wapnowanie decyduje o akumulacji C ogólnego w glebie (o 7% więcej niż stan 
wyjściowy) wyłącznic w warunkach równoczesnego stosowania obornika. Wśród 
składników NPK, tylko N decydował o akumulacji C ogólnego przy zastosowaniu 
go razem z obornikiem. 

Wieloletnie doświadczenie nawozowe przeprowadzone przez MAZURA i 
ERMOŁAIEW [1985], JANSSENA i Nou [1986], GONETA [1993] oraz MERCIKA i STĘPNIA 
[1996] wykazały, że wzrost akumulacji humusu w glebie szacuje się na O do 14% 
przy wyższych dawkach NPK z dodatnim bilansem N w dawce nawożeniowej 
[MAZUR 1995]. Niskie dawki NPK stosowane jednostronnie dają ujemny bilans 
humusu w glebie lub O. Jednostronne nawożenie NPK stosownie do wysokości 
dawek wywarło wpływ na skład humusu w glebach wymienionych wyżej. Na ogół 
jednostronne nawożenie NPK zwic;kszało udział fulwokwasów [GONET 1993], roz-
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szerzając Ch:Cr we frakcji I (0,56 do 0,67). Ocena działania wyższych dawek na
wożenia NPK (powyżej 300 kg·ha-1) zależała od gatunku gleby; na glebach piasz
czystych ta dawka pogłębiała ujemny bilans C ogólnego bowiem rosła ilość roz
puszczalnego humusu [MAZUR, ERMOLAlEW 1985], natomiast w glebach zwięźlej
szych zwiększał się udział Ch w składzie ruchomych kwasów humusowych 
[JANSSEN, NOIJ 1986; NIEMYSKA-ŁUKASZUK, MAZUR 1986; GONET 1993]. 

Wnioski 

Porównano kierunki transformacji substancji organicznej w agregatach gle
bowych z dwóch serii doświadczenia na glebie brunatnej wyługowanej, gdzie 
obornik wniesiono w różnym terminie po wapnowaniu gleby (1. rok seria 1, 4. 
rok seria 2); przy zastosowaniu tych samych dawek NPK (O, 210, 324 kg·ha-1), Ca 
(O, 1,8, 7,4 t·ha-1) oraz płodozmian. 

Różnice w składzie humusu agregatów glebowych sformuowano w poniż
szych wnioskach. 

l. W warunkach interakcji obornika zastosowanego równocześnie z wapnem 
na tle nawożenia mineralnego stwierdzono przekształcenie się ruchomych 
związków humusowych (Chl, Crl) w agregatach glebowych w humus trwały 
(frakcja C1,II + CrII, C niehydrolizujący). 

2. Istotny wzrost akumulacji kwasów humusowych (C1.JI+CrII) w agregatach 
udowodniono ilościowo wraz z przekształceniem się kwasów huminowych 
(C1,l) w humus trwały pod wpływem wysokości dawek wapna. 

3. Zastosowanie tych samych dawek nawożenia mineralnego (NPK+Ca) wraz 
z obornikiem wniesionym w końcu rotacji nic sprzyjało transformacji rucho
mych związków humusowych (Chl, Crl) w humus trwały. Zawartość kwasów 
humusowych (C1,II +C1II) w agregatach była skorelowana ujemnie z wysoko
ścią dawek wapna. Akumulacja C niehydrolizującego zmalała istotnie, 
zmniejszając udział humusu trwałego w zasobach C ogólnego agregatów w 
ciągu rotacji. 

4. Skład ruchomych kwasów humusowych (C1,I, Crl) w agregatach z obu serii 
różni się odpowiednio do warunków humifikacji substan~ji organicznej w 
toku rotacji: 

przy pełnym nawożeniu mineralnym (seria 2) obniżyła się istotnie za
wartość ruchomych kwasów C1J w agregatach w zależności od wapno
wania i wysokości dawek nawożenia NPK, 

w warunkach interakcji (seria 1) obornika z wyższymi dawkami NPK i 
wapna istotnie rośnie zawartość kwasów C1,I w agregatach. 

5. W glebie zwapnowanej ilość ruchomych Cri maleje w agregatach wraz z 
upływem lat, zwężając sukcesywnie stosunek C1,:Cr (0,53 do blisko 1,0) w 
ciągu rotacji. 
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Streszczenie 

Badano różnice ilościowe w składzie humusu agregatów glebowych z dwóch 
serii doświadczenia polowego 2 czynnikowego na glebie brunatnej wyługowanej. 
W obu seriach zastosowano takie same dawki NPK (O, 210, 324 kg) oraz Ca (O, 
1,8, 7,4 t·ha- 1), tylko termin wniesienia obornika był różny - w serii 1 w 1. roku, a 
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w serii 2. w roku 4. 
Ustalano, że skład humusu w agregatach z obu serii różni się na korzyść 

serii 1, gdzie stwierdzono istotną lepszą akumulację humusu trwałego (frakcja II, 
C niehydrolizujący) , oraz mniejszy udział ruchomych kwasów C1,I, CrI w zasobach 
C ogółem. Wapnowanie zwiększyło o 14% akumulację frakcji II (C1,+Cr) w agre
gatach serii 1, przy skorelowaniu dodatnim z wysokością dawki Ca . Wzrost aku
mulacji frakcji II humusu o 10% w agregatach (serii 1) wiąże się z przemianą 
kwasów C1,I przy interakcji dawek Ca z NPK (324 kg) . Ten sam czynnik (dawka 
Ca) w serii 2 obniżył o 12% ilość frakcji II (Ch+Cr) w agregatach. O podobną 
ilość (12%) zmalały zasoby C niehydrolizującego w agregatach serii 2. Interakcja 
wapnia z obornikiem i NPK obniżyła zawartość kwasów Crl o 51 % w ciągu 4 lat 
rotacji (seria 1 ). Efekt działania wapna w serii 2 był niższy - zawartość kwasów 
Cri zmalała o 31 %. Skład kwasów humusowych w obu seriach zmieniała się istot
nie każdego roku, od stanu wyjściowego (C1i:Cr - 0,53) do końca rotacji (0,84 i 
0,91). Średnioroczna zawartość C ogólnego w rotacji w agregatach była mniejsza 
o 2% w serii 1. oraz o 5% w 2. w porównaniu do stanu wyjściowego. 
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Summary 

The quantitative differenccs in humus compos1tion of soi! aggrcgatcs in 
two series of twofactor field experiment on brown leached soi! wcre investigatcd. 
The same doses of NPK (O, 210, 324 kg) and Ca (O, 1.8, 7.4 t·ha- 1) fertilization 
were applicd in both series, only the time of manure application was different 
and the manure was applicd in the first ycar in the 1st scries and in the fourth 
year in the 2nd • 

It was stated that humus composition in soi! aggrcgatcs from both scries 
differedbeing bettcr in the 1'1 scries. The 1'1 series showcd higher accumulation 
of permanent humus (the 2nd fraction, unhydrolizing C) and !ower content of 
labile acids Chi, Cri in the resources of total C. At positive correlation with doscs 
of applied Ca, liming increased the accumulation of the 2nd fraction (Ch +Cr) in 
aggregates of 1'1 series by about 14%. Increase in accumulation of 2nd fraction 
humus by about 10% in aggregates (of 1,1 series) was connccted with Chi acids 
transformation at interaction of Ca and NPK (324 kg) doses. The same factor 
(Ca dose) in 2nd series lowered (by about 12%) the amount of 2nd fraction 
(C1i +Cr) in aggregates. The resources of unhydrolizing C in aggrcgates of 2nd 

series were lowered by about the same amount (12% ). Interaction of Ca, manure 
and NPK fertilization decreased the con tent of CrI acids by about 51 % during 4 
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years of rotation (1 st serics). The effect of calcium in 2nd series was smaller -
content of C1I acids decreased by about 31 %. In both investigated series the 
composition of humus acids changcd considerably each year from the bcgining 
(C1,:C1 0.53) to the end of rotation (0.84 i 0.91 ). Annual mean to tal C con tent in 
aggregates in rotation was ]ower by about 2% in 1st scries and by about 5% in 2nd 

as compared to the initial state. 
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