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Wstęp 

W gospodarstwach bezinwentarzowych lub prowadzących uproszczoną pro
dukcję roślinną z dominacją zbóż, problemem staje się zapewnienie niezbędnej 
ilości nawozów organicznych oraz zagospodarowanie nadmiaru słomy [HENZE 
1960; ŁoGJNow i in. 1991; Kuś, SIUTA 1992]. Nasuwa się pytanie, czy sama słoma lub 
uzupełniona uprawą międzyplonów przeznaczonych na zielone nawozy może w 
pełni zastąpić obornik. Brak również jednoznacznych poglądów dotyczących 

zmian właściwości gleby, a głównie zawartości próchnicy, jakie mogą zachodzić 
przy takim sposobie gospodarowania. Rozbieżne wyniki uzyskano także w bada
niach nad częstotliwością przyorywana słomy w rotacji zmianowania [HAMBECK 
1958; SCHMALFUSS, KOLBE 1966]. Istnieje również obawa, że nawożenie słomą może 
zwiększać nasilenie niektórych chorób grzybowych na zbożach. W takich warun
kach powinna również wzrastać regenerująca rola międzyplonów przeznaczanych 
na zielony nawóz [SIUTA 1998]. 

Celem opracowania jest ocena wpływu różnej częstotliwości nawożenia 

słomą i międzyplonami ścierniskowymi na niektóre chemiczne właściwości gleby i 
plonowanie zbóż uprawianych w specjalistycznych płodozmianach lub okresowej 
monokulturze. 

Materiał i metodyka 

W opracowaniu wykorzystano wyniki trzech doświadczeń, dwa zlokalizowa
no w ZD w Grabowie (woj. radomskie) na glebie płowej wytworzonej z piasku 
gliniastego mocnego zalegającego na glinie lekkiej (kompleks żytni bardzo dobry) 
i jedno w ZD w Kępa-Puławy na średniej madzie brunatnej (kompleks pszenny 
dobry). 

W doświadczeniu pieIWszym przeprowadzonym w latach 1972-1990 w zmia
nowaniu złożonym z samych zbóż (jęczmień jary - pszenica ozima - jęczmień jary 
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- żyto) zróżnicowane nawożenie organiczne stosowano pod jęczmień uprawiany 
co drugi rok (tab. 1 ). 

W doświadczeniu drugim prowadzonym w latach 1987-1997 w 3-polowym 
zmianowaniu (rzepak - pszenica ozima - jęczmień jary) porównano różną często
tliwość przyorywania słomy (tab. 2) . 

W doświadczeniu zlokalizowanym w ZD w Kępie (1987-1990) porównano 
różne warianty nawożenia słomą w monokulturze pszenicy ozimej (tab. 3). 

Uzupełniające nawożenie azotowe w pierwszym doświadczeniu (50 kg 
N·ha-1) w formie saletry amonowej stosowano bezpośrednio przed przyoraniem 
słomy, zaś w drugim i trzecim zwiększano przedsiewną dawkę azotu: o 30 kg 
N·ha-1• W międzyplonach wysiewano rośliny krzyżowe (gorczyca biała lub rzod
kiew oleista), które zasilano przedsiewnie dawką azotu 50 kg·ha- 1• Pod zboża sto
sowano: Pz05 70-75, KP 90-120 i N 80-85 kg·ha-1, a nawozy wapniowe wnoszo
no jeden raz na 4 lata. 

Plon suchej masy miedzyplonu oraz chwastów łącznic z samosiewami zbóż 
na obiektach kontrolnych i nawożonych słomą (bez poplonu) oznaczono przed 
ich przyoraniem z powierzchni 0,5 m2 w 4 powtórzeniach. Określono również 
masę pozostającej na powierzchni gleby ścierni po zbiorze zbóż, a następnie wy
korzystując współczynniki podane przez BATALINA [1962], wyliczono łączną masę 
resztek pożniwnych. 

Próbki gleby do analiz chemicznych pobierano z warstwy ornej po zakoń
czeniu poszczególnych doświadczeń . W glebie oznaczono pH (w roztworze KC! o 
stężeniu 1 mol·dm-3) elektrometrycznie, fosfor i potas wg Egnera-Richma, mag
nez przyswajalny metodą Schachtschabela i próchnicę metodą Tiurina. Plony 
zbóż podano natomiast jako średnie za cały okres badań. 

Wyniki i dyskusja 

Masa resztek pożniwnych łącznie z przyorywanymi samosiewami zbóż na 
obiekcie kontrolnym, bez dodatkowego nawożenia organicznego wyliczona śred
nio za cały okres prowadzenia poszczególnych doświadczeń, wynosiła około 
4,4-5,5 t·ha-1·rok-1• Na obiektach z częstym przyorywaniem słomy lub obejmują
cych łączne nawożenie słomą i uprawę międzyplonów ilość wnoszonej do gleby 
substancji organicznej wzrastała maksymalnie do 8,7-10,5 t·ha-1·rok-1 (tab. 1-3). 

Uogólnienie uzyskanych wyników jest trudne, ponieważ każde doświadcze
nie zakładano według innego schematu i prowadzono przez różny okres czasu. 
Ogólnie można jednak stwierdzić, że zwiększony dopływ substancji organicznej 
do gleby w postaci słomy lub międzyplonów warunkował pewien przyrost zaso
bów glebowej materii organicznej, chociaż nie zawsze znajdowało to odzwiercie
dlenie w plonowaniu uprawianych roślin (tab. 1-3). 

W glebie płowej wytworzonej z piasku gliniastego mocnego, po 10-krotnym 
zastosowaniu nawożenia słomą w dawce 5 t·ha-1 łącznie z międzyplonem, zawar
tość próchnicy wzrosła o 0,11 % w stosunku do obiektu kontrolnego. Efektem 
stosowania samej słomy był przyrost jej zawartości o 0,08%, a samego międzyplo
nu o 0,06% (tab. 1 ). W drugim doświadczeniu, prowadzonym w takich samych 
warunkach siedliskowych, coroczne przyorywanie słomy przez okres 10 lat zwięk
szyło zawartość materii organicznej w glebie o 0,09% (tab. 2). Na obiektach z 
jedno- lub dwukrotnym stosowaniem słomy w rotacji zmianowania przyrost ten 
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był proporcjonalnie mniejszy. Również coroczne nawożenie mady brunatnej 
słomą w dawce 3 lub 6 t·ha-1 już po 4 latach uprawy pszenicy w monokulturze 
spowodowało przyrost zawartości substancji organicznej w glebie w porównaniu 
do obiektu kontrolnego, w którym przyorywano tylko resztki pożniwne (tab. 3). 

Tabela 1; Table 1 

Chemiczne właściwości gleby i plon jęczmienia jarego (Grabów, 1972-1990) 
Some chemical soil properties and spring barley yield (Grabów, 1972-1990) 

Masa mg· 100 g-1 gleby Plon ziarna 
organiczna • 

Próchnica mg-100 g-1 soil Średnio z 8 lat 
Rodzaj nawozu (1 ·ha-1.rok-1) 

pHK<.1 Humus 
Grain yield 

Type of fcrtilization Organie 
(%) 

Mean for 8 
matter • PzO5 Kp Mg years 

(t·ha-1 ·year-1) (t·ha-') 

Bez nawożenia 4,38 5,8 1,28 15,2 12,1 4,2 3,52 
No fertilization 
Międzyplon; lntercrop 5,64 5,6 1,34 13,4 12,8 4,0 3,75 
Słoma; Straw 7,51 5,5 1,36 14,2 13,4 4,0 3,60 
Słoma+ mic;dzyplon 8,67 5,5 1,39 13,9 14,1 4,0 3,86 
Straw+intercrop 
NIR,._.5 ; LSD0 .... - r.n 0,06 0,5 1,4 r.n . 0,26 

resztki pożniwne+masa organiczna nawozu lub chwasty i samosiewy zbóż; crop resi
due+fertilizcr biomass or weeds and cereals volunteer biomass 

r.n. różnica nieistotna; insignificant differences 

Tabela 2; Table 2 

Chemiczne właściwości gleby i plon jęczmienia jarego (Grabów 1987-1997) 
Some chemical soil properties and spring barley yield (Grabów 1987-1997) 

Masa mg·100 g-1 gleby Plon ziarna 
organ i cz na • 

Próchnica mg·IO0 g-1 soil średnio z 3 lat 
Rodzaj nawozu (t·ha-1·rok-1) 

pHKCJ Humus Grain yield 
Type of ferlilization Organie 

(%) Mean for 3 years 
matter • PPs KP Mg (t·ha-1) 

(t·ha-Lyr1) 

Bez nawożenia 5,50 6,2 1,46 15,9 11,4 5,0 4,34 
No fertilization 
Słoma 1 x w rotacji 7,00 6,3 1,51 15,6 12,2 4,6 4,64 
Straw 1 x in rotation 
Słoma 2 x w rotacji 9,04 6,4 1,54 16,0 13,1 5,0 4,60 
Straw 2 x in rotation 
Słoma 3 x w rotacji 10,54 6,4 1,55 16,0 12,7 5,0 4,54 
Straw 3 x in rotation 
NIR0_95 ; LSD0 • 5 - r.n . 0,07 r.n. r.n. r.n. r.n . 

resztki pożniwne+słoma lub chwasty i samosiewy zbóż; straw or weeds and cereal 
volunteer biomass 

r.n. różnice nieistotne, insignificant differences 
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Tabela 3; Table 3 

Chemiczne właściwości gleby i plon pszenicy ozimej (Kępa, 1987-1990) 
Some chemical soi! properties and winter wheat yield (Kępa , 1987-1990) 

Masa 

Rodzaj nawozu organiczna • 
Próchnica 

Type of 
(t·ha-1·rok-1) 

pHrn Humus 
fertilization 

Organie 
(%) matter • 

(t·ha-1·yr-1) 

Bez nawożenia 4,48 5,1 1,63 
No fertilization 
Słoma 3 t·ha-1 7,48 4,9 1,73 
Straw 3 t·ha-1 
Słoma 6 t·ha-1 10,48 5,0 1,73 
Straw 6 t·ha-1 
NIR0_95 ; LSD0_95 - r.n. 0,08 

r.n. 

resztki pożniwne+słoma; crop residue+straw 

różnice nieistotne; insignificant differcnces 

mg· 100 g-1 gleby 
Plon ziarna 
Średnio z 4 

mg·I00 g-1 soil lat 
Gmin yield 
Mean for 4 

P20 5 K20 Mg years 
(t·ha-1) 

12,0 17,9 13,2 4,65 

11,1 17,9 B,3 4,72 

12,2 19,9 13,5 4,95 

r.n. 1,6 r.n. r.n. 

Wyniki podawane w literaturze są zbieżne z naszymi i wskazują, że w zależ
ności od warunków siedliskowych w jakich prowadzono badania, nawożenie 
słomą wzbogacało glebę w próchnicę lub utrzymywało jej ilość na stałym pozio
mie (ScHMALFUSS, KOLBE 1966; WIATER 1996]. W krótkotrwałych doświadczeniach 
HAMBECK [1958], HENZE [1960] stwierdzali na ogół brak istotnego wpływu nawoże
nia słomą na zawartość próchnicy w glebie. ScHMALruss i KOLBE [1 996] w 14-let
nim doświadczeniu wykazali, że przyorywanie 5 t·ha-1 słomy corocznie lub co 
drugi rok w połączeniu z nawożeniem mineralnym (NPK) wpływało na zawartość 
C i N w glebie podobnie jak obornik wnoszony w dawce 20 t·ha- 1 co drugi rok. 

Badane czynniki (nawożenie słomą lub uprawa międzyplonów) nie różnico
wały odczynu gleby ani jej zasobności w magnez przyswajalny dla roślin. Nawo
żenie słomą zwiększało zasobność gleb w potas, co wynika z dużej zawartości 
tego składnika w słomie zbóż (tab. 1-3). Zawartość przyswajalnego fosforu w 
glebie nawożonej słomą i międzyplonami była natomiast zbliżona lub nawet 
nieznacznie mniejsza niż na obiekcie kontrolnym. Może to wynikać stąd, iż spora 
część tego składnika zawarta w słomie występuje w połączeniach organicznych i 
przechodzi w formy dostępne dla roślin po dłuższym okresie czasu. Również 
RDTHER [1963] w wieloletnich badaniach wykazał, że nawożenie słom,1 obniża 

zawartość przyswajalnego fosforu w glebie. 
Stwierdzono stosunkowo mały wpływ badanych czynników na plonowanie 

zbóż (tab. 1-3). Nawożenie jęczmienia jarego słomą łącznic z międzyplonem 
ścierniskowym, wysiewanego co drugi rok w zmianowaniu złożonym z samych 
zbóż, zwiększyło średnio za 10 lat, plon jego ziarna o około 1()(;1/c; (tab. 1 ). 
Mniejsze przyrosty plonu, w analogicznym porównaniu, dało oddzielne 
stosowanie międzyplonu lub słomy. W warunkach ogólnie makgo wpływu 

nawożenia słomą na plonowanie jęczmienia jarego, również różna częstotliwość 
jej stosowania w zmianowaniu nie wykazywała istotnego wpływu na wielkość 
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plonu (tab. 2). Należy podkreślić, że w latach o korzystnym dla jęczmienia 
przebiegu pogody nawożenie słomą nie różnicowało znacząco plonu jęczmienia. 
Natomiast w latach o niedoborze opadu jego wpływ był zdecydowanie większy 
[ANSORGE 1964; SIUTA 1998]. Może to wskazywać, że dodatkowe nawożenie 
organiczne łagodzi ujemne skutki niedoboru wilgoci. 

Nawożenie pszenicy ozimej uprawianej w monokulturze dawką słomy 6 
t·ha-1 zwiększyło jej plon, średnio za 4 lata, tylko o 6% (tab. 3). Oddziaływanie 
mniejszej dawki słomy było jeszcze słabsze. Większą efektywność nawożenia 
słomą stwierdzano w latach, kiedy okres od przyorania słomy do wysiewu 
pszenicy ozimej był dłuższy. Natomiast w 1988 roku przyoranie słomy na 18 dni 
przed wysiewem obniżyło jej plon. 

Wnioski 

1. Nawożenie słomą stosowane w uproszczonych płodozmianach zbożowych 
lub w monokulturze pszenicy ozimej zwiększało, w ornej warstwie gleby 
zawartość materii organicznej i przyswajalnego potasu. Odczyn gleby i 
zawartość magnezu przyswajalnego nie ulegały zmianom, natomiast zawar
tość fosforu nieznacznie obniżała się. 

2. Międzyplon ścierniskowy z roślin krzyżowych (gorczyca biała lub rzodkiew 
oleista) w mniejszym stopniu niż słoma wykazywał dodatni wpływ na 
zawartość materii organicznej w glebie. 

3. Nawożenie słomą, niezależnie od częstotliwości jej stosowania w płodo
zmianie, powodowało kilkuprocentowy (3-6%) wzrost plonu ziarna jęcz
mienia jarego lub pszenicy ozimej. Większe przyrosty plonu jęczmienia 
jarego ( około 10%) uzyskiwano przy łącznym stosowaniu słomy i między
plonów ścierniskowych z roślin krzyżowych. 
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Streszczenie 

W pracy wykorzystano wyniki trzech doświadczeń, dwa zlokalizowano na 
glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego, trzecie na glebie kompleksu 
pszennego dobrego. Pierwsze doświadczenie przeprowadzono w 1972-1990 r., w 
zmianowaniu: jęczmień jary - pszenica ozima - jęczmień jary - żyto, nawożenie 

słomą (5 t·ha-1) i międzyplonem ścierniskowym (gorczyca biała lub rzodkiew 
oleista) stosowano pod jęczmień jary uprawiany co drugi rok. Drugie 
doświadczenie przeprowadzono w latach 1987-1997 r., w zmianowaniu: rzepak 
ozimy - pszenica ozima - jęczmień jary, słomę (5 t·ha-1) przyorywano jeden raz, 
dwa razy i trzy razy w 3-letniej rotacji. Trzecie doświadczenie realizowano w 
latach 1987-1990 r., w monokulturze pszenicy ozimej słomę stosowano co roku 
(3 i 6 t·ha-1). 

Nawożenie zwiększało w ornej warstwie gleby zawartość materii organicznej 
i przyswajalnego potasu. Odczyn gleby i zawartość magnezu przyswajalnego nie 
uległy zmianom, natomiast zawartość fosforu nieznacznie zmniejszyła się. Wpływ 
międzyplonu na zawartość materii organicznej był mniejszy niż słomy. Nawożenie 
słomą powodowało wzrost plonu jęczmienia jarego lub pszenicy ozimej o 3-6%. 
Natomiast słoma i międzyplon stosowane łącznie pod jęczmień jary zwiększyły 
jego plon o 10%. 

EFFECT OF FERTILIZATION WJTH STRAW AND STUBBLE 
INTER-CROP BIOMASS ON YIELDING OF CEREALS 

AND SELECTED SOIL FERTILITY INDICES 
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Summary 

Paper presents the results of three experiments, conducted on two soil 
complexes: very good rye complex and good wheat complex. The first experiment 
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(1972-1990) was run at the crop rotation: spring barley - winter wheat + catch 
crop - spring barley - ryc + catch crop. The biomass of catch crops (mustard or 
radish) and cereal straw (5 t·ha- 1) were ploughed in every second year, before 
spring barley cultivation. In the second experiment (1987-1997) the straw (5 
t·ha-1) was incorporated into soi! once, twice or three times in 3-year cycle of 
crop rotation: win ter rape - win ter wheat - spring barley. In the third experiment 
(1987-1990) the straw (3 and 6 t·ha-1) was ploughed in every year at the 
monoculturc of winter wheat. 

Straw fcrtilization increased the content of soi] organie matter and 
available potassium but slight by decrease phosphorus content; the soi! acidity 
and magnesium content did not change. The effect of catch crops on the 
increase of soi! organie content was lesser than that of straw. Straw fertilization 
increased of the yield of spring barley or winter wheat by 3-6%. Combined 
fertilization with straw and catch crop biomass increased the yield of spring 
barley by about 10%. 
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