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Wstęp 

Długotiwałe stosowanie nawozów mineralnych - poza wpływem na wielkość 
i jakość plonów - powoduje zmiany właściwości gleb. Dotyczą one zarówno od
czynu i zawartości składników mineralnych jak i próchnicy [ANDRZEJEWSKI 1963; 
MAZUR i in. 1981; CZUBA, MURZYŃSKI 1982; MYŚKÓW, ZIĘBA 1982; GORLACH, CURYŁO 

1987; MAZUR, NIEMYSKA-ŁUKASZUK 1987; TURSKI 1988; NIEMYSKA-ŁUKASZUK, MAZUR 

1993; MAZUR 1995; MERCIK i in. 1995]. Dość dobrze poznano wpływ nawożenia or
ganicznego i mineralnego na stan próchnicy w glebach uprawnych [ANDRZEJEWSKI 

1963; MYŚKÓW, ZIĘBA 1982; TURSKI 1988; MAZUR 1995; M ERCIK i in. 1995]. Natomiast 
stosunkowo niewiele prac dotyczy gleb łąkowych [MAZUR i in. 1981; BORKOWSKI, 

STRĄCZYŃSKA 1986; MAZUR, NIEMYSKA-ŁUKASZUK 1987; NIEMYSKA-ŁUKASZUK, 

MAZUR 1993]. Oddziaływanie nawożenia mineralnego na zawartość i skład frakcyj
ny związków próchnicy gleb łąkowych położonych w górach było przedmiotem 
prac BORKOWSKIEGO i STRĄCZYŃSKIEJ [1986], MAZURA i NIEMYSKIEJ-ŁUKASZUK [1987] 
oraz NIEMYSKIEJ-ŁUKASZUK i MAZURA [1993]. Natomiast brak jest wyników odno
szących sic; do łąk nizinnych. 

Celem pracy jest określenie oddziaływania 20-letniego zróżnicowanego na
wożenia mineralnego na zawartość oraz skład frakcyjny próchnicy dwóch gleb 
łąkowych, o zróżnicowanych właściwościach fizyko-chemicznych. 

Materiał i metody 

Doświadczenia statyczne (I i II) prowadzono na dwóch glebach w okolicy 
Krakowa w latach 1969-1989 [GORLACH , CURYŁO 1993]. Warunki klimatyczne obu 
doświadczeń były podobne. Roczna suma opadów w sezonie wegetacyjnym 
(IV-IX) wynosiła 239 do 696 mm, co stanowi średnio 65% opadów rocznych. 
Natomiast różnice dotyczyły właściwości fizyko-chemicznych gleb oraz składu flo
rystycznego runi. 
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Doświadczen ie I prowadzono na „młodej" łące położonej na glebie brunat
nej wyługowanej (Eutric Cambisol) o składzie granulometrycznym piasku glinias
tego lekkiego, podścielonego na głębokości 45 cm piaskiem słabo gliniastym, za
legającym na glinie piaszczystej. W runi dominowała kupkówka pospolita. 
Wierzchnia warstwa gleby (0-10 cm) zawierała 0,66% C organicznego, a pH w 
roztworze KC! o stężeniu 1 mol·dm-3 wynosiło 5,2 (tab. 1). Doświadczenie II za
łożono na wieloletniej łące, na madzie pyłowej oglejonej (Eutric Fluvisol) o skła
dzie granulometrycznym pyłu ilastego. Zawartość C organicznego wynosiła 

3,38%, a pH - 6,1. W runi występowały w większych ilościach: wiechlina łąkowa, 
wyczyniec łąkowy, perz właściwy i mniszek lekarski. 

Tabela 1; Table 1 

Niektóre właściwości gleb przed założeniem doświadczeń 
Some properties of the soils before start up of the experiments 

Doświadczenie I Doświadczenie li 
Właściwości gleby Experiment I Experiment II 

Soi! properties 
0-10 cm 11 -20 cm 0-10 cm 11-20 cm 

Czt;ści <0,02 mm; Sill + clay <0,02 mm(%) 12 13 39 37 

pHKO 5,2 5,4 6,1 6,2 

Pojemność wymienna kationów; Capacity 
6,8 4,9 39,9 33,3 

exchangeable cations (emo!(+ )·kg-1) 

C organiczny; Total organie C (%) 0,75 0,64 3,38 2,20 

N ogólny; Total N(%) 0,08 O,D7 0,41 0,31 

Fosfor wg. Egnera-Riehma 
69,0 63,0 99,0 30,0 

Phosphorus after Egner-Riehm, (mg P20fkg·1) 

Potas wg. Egnera-Riehma, 
156,0 94,0 104,0 54,0 

Potassium after Egner-Riehm, (mg K20·kg·1) 

Magnez wg. Schachlschabella 
13,0 8,0 193,0 178,0 

Magnesium aftcr Schachtschabell (mg Mg·kg- 1) 

Schemat doświadczenia obejmował 8 obiektów (w 4 powtórzeniach), różni
ących się dawką azotu, fosforu i potasu. W czasie prowadzenia badań dawki fos
foru były stałe i takie same w obu doświadczeniach, natomiast dawki azotu i po
tasu zmieniały się. Średnic roczne dawki N, P i K stosowane w okresie badań 
wynosiły: azotu - 103 (N1), 206 (N2) i 309 (N:i) kg N·ha-1 w doświadczeniu I i od
powiednio 123, 246 i 369 kg N·ha-1 w doświadczeniu II; fosforu - 17,5 (P 1), 35,0 
(P2) i 52,5 (P3) kg P·ha-1; potasu - 64,5 (K I), 129,0 (K2) i 193,5 (K3) kg K-ha- I w 
doświadczeniu I i odpowiednio w doświadczeniu Il - 77, 154 i 231 kg K-ha· 1• Do 
nawożenia stosowano saletrę amonowa, superfosfat pojedynczy (w latach 1969-
1978) albo potrójny (1979-1989) i sól potasową. 

Po 20 latach prowadzenia doświadczeń pobrano średnic próbki gleby z w:n~ 
stwy 0-10 cm i 11-20 cm z każdego obiektu. W glebach tych oznaczono ·r mar 
tość C organicznego metodą Tiurina oraz skład frakcyjny próchnicy uproszczon;! 
metodą Kononowej i Biclczikowej [KONONOWA 1968). Glebę zadawano roztworem 
Na.iP2O 7+ NaOH i następnie oznaczano w wyciągu zawartość C kwasów humino-



WPŁYW WIELOLETNIEGO ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA MINERALNEGO ... 651 

wych; z różnicy pomiędzy zawartością związków organicznych ekstrahowanych 
tym odczynnikiem i ilością kwasów huminowych obliczono zawartość kwasów ful
wowych. Natomiast z różnicy między zawartością C ogólnego i C ekstrahowanej 
frakcji obliczono zawartość C humin. 

Bardziej szczegółowe informacje o metodyce prowadzenia doświadczeń i 
uzyskanych wynikach można znaleźć we wcześniejszych publikacjach autora [CU

RYŁO 1982; GORLACH, CURYŁO 1983; GORLACH i in. 1985; GORLACH, CURYŁO 1987, 
1993]. 

Wyniki i dyskusja 

Mimo wieloletniego zróżnicowanego nawożenia mineralnego zmiany zawar
tości węgla organicznego w glebach są stosunkowo niewielkie (tabela 2 i 3). W 
doświadczeniu na glebie lekkiej jedynie najwyższa stosowana dawka azotu, z wy
jątkiem obiektu ze średnim poziomem nawożenia fosforowa-potasowego, zwięk
szyła o 11-16% zawartość materii organicznej w warstwie 0-10 cm, w porównaniu 
z obiektem kontrolnym. Natomiast w warstwie 11-20 cm gleby brak jest wyraź
nych różnic zależnie od poziomu nawożenia. Podobne wyniki uzyskano w doś
wiadczeniu na glebie ciężkiej, przy czym przyrost zawartości węgla w wierzchniej 
warstwie gleby wynosi od 9 (obiekt N3P3K3) do 18% (obiekt N3P2K2). Jednostron
ne nawożenie azotem (obiekt N1) pozostało bez wyraźnego wpływu na ilość C 
ogólnego w obu glebach. 

W zawartości związków węgla, ekstrahowanych mieszaniną Na4P2O 7+ 
NaOH, stwierdzono duże różnice zależnie od rodzaju gleby. Dotyczą one związ
ków próchnicznych wolnych oraz związanych z wapniem i bezkrzemianowymi for
mami Rp3• W glebie lekkiej ilość tych połączeń wynosiła w warstwie 0-10 cm -
średnio 61% (wahania 53-71%), a w warstwie 11-20 cm - średnio 41% (wahania 
33-48%) w porównaniu do ogólnej zawartości węgla. W glebie ciężkiej stwier
dzono niższy udział tej frakcji związków organicznych, mianowicie odpowiednio 
43 (41-47) i 29 (24-31)%. Pod wpływem wzrastającego poziomu nawożenia 
zwiększała się ilość rozpuszczalnych związków próchnicznych tylko w niższej 
(11-20 cm) warstwie, w większym stopniu w glebie ciężkiej (wzrost o 20-30%) 
niż w lekkiej (wzrost o 15-25% tylko w obiektach z wysoką i średnią dawką azo
tu, stosowaną łącznie ze średnim poziomem nawożenia fosforowa-potasowego) . 
Odwrotnie do zawartości związków rozpuszczalnych kształtuje się zawartość w 
badanych glebach węgla humin. 

Duże różnice wystąpiły w składzie związków próchnicznych gleby lekkiej, 
ekstrahowanych alkalicznym roztworem pirofosforanu sodu, mianowicie w warst
wie 0-10 cm wzrosła zdecydowanie zawartość kwasów huminowych (o 35-55%) w 
obiektach z najwyższą dawką azotu w porównaniu z kontrolą. W warstwie 11-20 
cm tej gleby, podobnie jak w glebie ciężkiej (obie warstwy), stwierdzono podobną 
tendencję zmian, jednak różnice w stosunku do kontroli są zdecydowanie mniej
sze. Odwrotnie do zawartości kwasów huminowych kształtuje się ilość kwasów 
fulwowych . St.}d bardzo duże różnice wykazano w proporcji kwasów huminowych 
(C kw. hum.) do kwas1;w fulwowych (C kw. fulw.). W doświadczeniu prowadzo
nym na glebie lekkiej wskaźnik ten wzrósł z 0,46 w kontroli do 0,96 (obiekt 
N3P3K3) i 1,11 (obiekt N3P 1K1) w warstwie 0-10 cm i w warstwie 11-20 cm wynosi 
odpowiednio - 0,58, 0,69 i 0,65. W doświadczeniu na glebie ciężkiej stwierdzono 
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podobny kierunek zmian, jednak przy mniejszych różnicach: wartość C kw. 
hum.:C kw. fulw. wzrosła w obiektach z wysoką dawką azotu o 7-35% w 
warstwie 0-10 cm i o 16-19% w warstwie 11-20 cm, z wyjątkiem obiektu N3P1K1, 

w którym jego wartość obniżyła się o 7%. 

Obiekt 

Tabela 2; Table 2 

Skład frakcyjny związków próchnicznych gleby lekkiej po 20 latach 
zróżnicowanego nawożenia mineralnego 

Fractional composition of humus compounds in light soi! after 20 years 
of differentiated minerał fertilization 

W % C ogólnego W % C rozpuszczalnego C kw. hum. 
C ogólny % total C % soluble C C kw. fulw. 
Total C 

Treatment 
% C rozp. C humin C kw. hum. C kw. fulw. Humie acids C 

Soluble C Humin C Humie acids C Fulvic acids C Fulvic acids C 

0-10 cm 

o 1,00 63,7 36,3 31,4 68,6 0,46 

N, 0,95 71,4 28,6 28,8 71,2 0,40 

N1P1K1 0,92 58,5 41,5 36,6 63,4 0,58 

N2P1K1 0,98 65,6 34,4 30,9 69,1 0,45 

N3P1K1 1,II 58,0 42,0 42,7 57,3 0,74 

N2P2K2 1,11 55,9 44,1 32,9 67,1 0,49 

N3PzK2 1,02 59,3 40,7 44,6 55,4 0,80 

N,P,K, 1,16 53,3 46,7 48,3 51,7 0,93 

11-20 cm 

o 0,66 38,5 61,5 36,6 63,4 0,58 

N, 0,70 32,6 67,4 41,5 58,5 0,71 

N1P1K1 0,67 35,7 64,3 36,9 63,1 0,58 

N2P1K1 0,74 36,4 63,6 36,1 63,9 0,56 

N3P1K1 0,62 45,8 54,2 39,4 60,6 0,65 

N2P2K2 0,59 46,4 53,6 36,7 63,3 0,58 

N3P2K2 0,60 48,1 51,9 36,0 64,0 0,56 

N3P3K3 0,66 45,0 55,0 40,8 59,2 0,69 

Zawartość i formy próchnicy w glebach są wypadkową współdziałania czyn
ników biotycznych i abiotycznych środowiska [ANDRZEJEWSKI 1963; KoNONOWA 

1968, PROŃCZUK 1982]. Nawożenie modyfikuje działanie obu tych czynników. Pełne 
nawożenie mineralne (NPK) zwiększa zwykle zawartość węgla w glebach łąko
wych [MAZUR, NIEMYSKA-ŁUKASZUK 1987; N!EMYSKA-ŁUKASZUK, MAZUR 1993]. Jest 
to wywołane nie tylko wyższym plonem runi, ale również masy korzeniowej oraz 
pośrednim oddziaływaniem nawożenia na właściwości gleby i zachodzące w niej 
procesy. Przedstawione w pracy wyniki wskazują, że tylko pod wpływem najwyż
szej dawki azotu (309 kg N w doświadczeniu I i 369 kg N·ha-1 rocznie w doświad-
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czeniu II) wzrastała - w zasadzie niezależnie od poziomu nawożenia fosforowo
potasowego - o ok. 15-25% zawartość związków próchnicznych w 0-10 cm warst
wie gleb. 

Obiekt 

Tabela 3; Table 3 

Skład frakcyjny związków próchnicznych gleby ciężkiej po 20 latach 
zróżnicowanego nawożenia mineralnego 

Fractional composition of humus compounds in heavy soil after 20 years 
of differentiated minerał fertilization 

W % C ogólnego W % C rozpuszczalnego C kw. hum. 
C ogólny % total C % soluble C C kw. fulw. 
Total C 

Treatment 
% C rozp. C humin C kw. hum. C kw. fulw. Humie acids C 

Soluble C Humin C Humie acids C Fulvic acids C Fulvic acids C 

0-10 cm 

o 3,13 43,0 57,0 45,0 55,0 0,82 

N, 3,25 44,7 55,3 43,0 57,0 0,75 

N,P,K, 2,99 44,8 55,2 44,8 55,2 0,81 

N2P1K1 3,19 46,8 53,2 42,2 57,8 0,73 

N3P1K1 3,50 40,8 59,2 52,7 47,3 1,11 

N2P2K2 3,08 40,9 59,1 45,7 54,3 0,84 

N3P2K2 3,69 43,1 56,9 46,8 53,2 0,88 

N3P3K3 3,40 43,9 56,1 49,0 51,0 0,96 

11-20 cm 

o 2,52 24,1 75,9 45,5 54,5 0,83 

N, 2,40 29,8 70,2 46,2 53,8 0,86 

N1P1K1 2,71 28,2 71,8 43,3 56,7 0,76 

N2P1K1 2,56 30,1 69,9 40,6 59,4 0,68 

N3P1K1 2,67 29,7 70,3 43,3 56,6 0,77 

N2P2K2 2,53 29,6 70,4 46,6 53,4 0,87 

N,P2K2 2,68 29,8 70,2 49,0 51,0 0,96 

N3P,K, 2,56 31,0 69,0 49,8 50,2 0,99 

W omawianych doświadczeniach plon suchej masy runi w obiekcie kontrol
nym wynosił średnio rocznie w okresie badań (1969-1988) 3,0 t w doświadczeniu 
na glebie lekkiej i 4,5 t·ha- 1 na glebie ciężkiej (GORLACH, CURYŁO 1983, 1993]. W 
obiekcie z najwyższym poziomem nawożenia (N3P3K3) uzyskano odpowiednio 8,4 t 
i 12,7 t·ha-1• Można sądzić, że różnice w ilości masy korzeniowej są znacznie 
mniejsze. Jak podaje PROŃCZUK (1982] plon runi bez nawożenia azotem stanowi 
tylko około 13% produkcji netto. Przy wysokich dawkach azotu zwiększa się 

udział plonu rolniczego ( do 50% ), natomiast masa korzeniowa utrzymuje się na 
podobnym poziomic albo tylko nieznacznie wzrasta w porównaniu do gleby bez 
nawożenia lub z dodatkiem średnich dawek azotu. Poza tym nawożenie azotem 



654 T. Curyło 

spłyca system korzeniowy roślin, w wyniku czego zmienia się rozmieszczenie masy 
organicznej w profilu glebowym. Pod wpływem nawożenia zmieniał się także 
skład botaniczny runi, mianowicie wzrastał udział traw (głównie kupkówki w doś
wiadczeniu I i\ perzu właściwego w Il), kosztem roślin dwuliściennych [CURYŁO 
1982; GORLACH, CURYŁO 1983, 1993]. Nawożenie mineralne oddziałuje również na 
proces mineralizacji materii organicznej w wyniku, między innymi, zwiększenia 
aktywności mikrobiologicznej gleby [KONONOWA 1968; MYŚKÓW, ZIĘBA 1982]. 

Większe zróżnicowanie stwierdzono w zawartości badanych frakcji związ
ków próchnicznych w glebach niż w ilości C ogólnego. W miarę wzrastających 
dawek nawozów zwiększała się zawartość kwasów huminowych, szczególnie w 
glebie lekkiej, a zmniejszała się ilość kwasów fulwowych. W wyniku tego wzrosła 
wartość stosunku C kw. hum.:C kw. fulw. W większym stopniu uwidoczniło się to 
w glebie lekkiej niż ciężkiej. Można sądzić, że nawożenie mineralne, szczególnie 
wysokimi dawkami azotu, oddziałuje na proces humifikacji i charakter powsta
jących produktów. Podobnie w innych doświadczeniach, prowadzonych w od
miennych warunkach glebowych i klimatycznych, nawożenie azotowe zwiększało 
zawartość kwasów huminowych i wartość C kw. hum.:C kw. fulw. [BORKOWSKI, 

STRĄCZYŃSKA 1986; MAZUR, NIEMYSKA-ŁUKASZUK 1987; NIEMYSKA-ŁUKASZUK, 

MAZUR 1993]. 

Wnioski 

1. Długotrwałe (20-letnie) zróżnicowane nawożenie NPK zmieniło w niewiel
kim zakresie zawartość próchnicy w glebie. Jedynie pod wpływem najwyż
szej dawki azotu (średnio ok. 240 kg N·ha-1 rocznic) wzrosła o 10-20% za
wartość C ogólnego w wierzchniej warstwie (0-10 cm) gleby łąkowej w po
równaniu do obiektu kontrolnego. 

2. Wpływ nawożenia NPK na trwałość połączeń związków próchnicznych w 
glebie zależał od rodzaju i warstwy gleby. W doświadczeniu prowadzonym 
na glebie lekkiej wzrastał udział C humin w warstwie 0-10 cm (a zmniejsza
ła się ilość C rozpuszczalnego) w obiektach z wysoką dawką azotu. Odwrot
ną zależność stwierdzono w niższej (11-20 cm) warstwic gleby. W doświad
czeniu na glebie ciężkiej tylko w warstwie 11-20 cm wzrastał udział C roz
puszczalnego (o ok. 25%), niezależnie od stosowanych dawek nawozów. 

3. Istotne różnice stwierdzono w udziale kwasów huminowych i kwasów ful
wowych w próchnicy glebowej obu doświadczeń, a zwłaszcza w wartości 
stosunku węgla kwasów huminowych do węgla kwasów fulwowych Pod 
wpływem najwyższej dawki azotu wzrosła zdecydowanie wartość tego 
wskaźnika w wierzchniej warstwie zarówno gleby lekkiej (o 60-100%) jak i 
ciężkiej (o 10-35% w porównaniu z kontrolą), zależnie od poziomu 
nawożenia fosforowa-potasowego . W warstwie gleby 11-20 cm wystąpił 

podobny kierunek zmian, ale różnice nie przekraczają 20%. 
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Streszczenie 

Na podstawie materiałów uzyskanych w 2 statycznych doświadczeniach na
wozowych określono wpływ 20-letniego (1969-1988) zróżnicowanego nawożenia 
mineralnego na zawartość i skład frakcyjny związków próchnicznych dwóch gleb 
łąkowych, o zróżnicowanych właściwościach fizyko-chemicznych. Doświadczenie I 
prowadzono na kwaśnej glebie brunatnej (Eutric Cambisol) o składzie granulo
metrycznym piasku gliniastego lekkiego, a doświadczenie II - na madzie pyłowej 
oglejonej (Eutric Fluvisol), o składzie pyłu ilastego. Stosowano 3 poziomy nawo
żenia N, P i Kw formie saletry amonowej, superfosfatu pojedynczego lub potrój
nego i soli potasowej. W glebach pobranych z 0-10 cm i 11-20 cm warstwy ozna
czono zawartość C ogólnego metodą Tiurina oraz skład frakcyjny próchnicy me
todą Kanonowej i Bielczikowej. 

Długotiwałe zróżnicowane nawożenie zwiększyło ( o 10-20%) zawartość C 
ogólnego gleby (0-10 cm warstwa) tylko w obiektach z najwyższ,1 dawką azotu 
(średnio rocznie 309 kg w dośw. I i 369 kg N·ha- 1 w dośw. Il), niezależnie od po
ziomu nawożenia fosforem i potasem (tab. 2 i 3). Nawożenie azotem oddziały
wało również na skład frakcyjny związków organicznych gleby. Zwiększało ono 
udział kwasów huminowych i zwłaszcza wartość C kw. huminowych:C kw. fulwo
wych. Pod wpływem najwyższej dawki azotu wartość C kw. huminowych:C 
kw. fulwowych wzrosła w 0-10 cm warstwy gleby lekkiej z 0,46 w kontroli do 0,74 
w obiekcie N3P1K1 i 0,93 w obiekcie N3P3K3 i w glebie ciężkiej odpowiednio z 
0,82 do 1,11 i 0,96. 
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Summary 

The effect of 20-year (1969-1989) differentiated minerał fertilization on the 
contents and fractional composition of humus compounds in meadow soils of 
diversified physico-chemical properties was dctcrmincd on the basis of results 
obtained in two static fertilizcr experiments. Experimcnt l was conductecl on acid 
brown soi] (Eutric Cambisol) of light loamy sand granulometrie composition, 
while the experiment II on alluvial silty gley soi! (Eutric Fluvisol) of claycy silt 
composition (tab. 1). Three levels of N, P and K fcrtilization wcrc applied: as 
ammonium nitrate, single or triple superphosphate and potassium salt. Total C 
contents in 0-10 cm and 11-20 cm soi! horizons wcrc detcrmined using Tiurin 
method and humus fractional composition using Kononova and Biclczikova mc
thod. 

The long term differentiatcd fertilization increased total C contcnts (by 
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10-20%) in 0-10 cm soil horizon only on the objects supplicd with the highcst 
doses of nitrogen (on average yearly 309 kg in experiment I and 369 kg N·ha-1 in 
experiment II), irrcspective of phosphorus and potassium treatmcnts (tab. 2 and 
3). Nitrogcn fcrtilization also affected the fractional composition of soil organie 
compounds. lt increased the proportion of bumie acids, particularly the bumie 
acid C:fulvic acid C ratio. Under the influence of the highest nitrogen dose the 
value of humic acid C:fulvic acid C ratio in 0-10 cm horizon of light soi] in
creascd from 0.46 on the control to 0.74 on the N3P1K 1 object and to 0.93 on 
N3P3K3 plot, whereas in heavy soi! from 0.82 to 1.11 and 0.96, respectively. 
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