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Wstęp 

Przyczyną degradacji gleb, obok procesów erozyjnych polegających na prze
mieszczaniu masy gleby, mogą być procesy chemiczne, fizyczne i biologiczne za
chodzące w samej glebie. Chemiczna degradacja środowiska glebowego to wy
czerpanie składników mineralnych z gleby, naruszenie równowagi jonowej oraz jej 
zakwaszenie. Niekorzystne zmiany chemicznych właściwości gleby mogą być spo
wodowane między innymi nawożeniem. 

Celem pracy jest porównanie wpływu długoletniego stosowania różnych 
systemów nawożenia , tzn. organicznego, mineralnego i organiczno-mineralnego 
na kształtowanie się chemicznych właściwości gleby lekkiej . 

Materiały i metodyka 

Materia! do badań pochodził z wieloletniego doświadczenia polowego, 
które założono w 1957 r. w Laskowicach Oławskich na glebie płowej wytworzonej 
z piasku gliniastego lekkiego pylastego, przewarstwionego gliną średnią . Repre
zentowała ona klasę bonitacyjną IVb i 5 kompleks przydatności rolniczej . Na po
letkach o powierzchni 100 m2 w pięciu powtórzeniach, w układzie kwadratu łaciń
skiego, badano różne systemy nawożenia w następującym układzie: 

1 - bez nawożenia, obiekt kontrolny, 
2 - obornik 400 (600) dt·ha-1 stosowany pod rośliny okopowe co 4 Iata, w IV 

rotacji czyli od 1969 r. dawkę obornika zwiększono z 400 do 600 dt·ha-1, 
3 - nawożenie mineralne w dawce równoważnej ilości NPK w oborniku, 
4 - ½ dawki obornika oraz NPK w nawozach mineralnych w ilości równoważ

nej ½ dawki obornika. 

Doświadczenie prowadzono w czteroletnim zmianowaniu typu norfolskiego. 
Jako roślinę okopową uprawiano ziemniaki na zmianę z burakami cukrowymi. 
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Nawozy mineralne stosowano w formie saletry amonowej, superfosfatu pojedyn
czego lub potrójnego oraz soli potasowej. W pierwszych czterech rotacjach doś
wiadczenia stosowano wapnowanie pod rośliny okopowe w przcci<;tnej dawce 10 
dt CaO·ha-1 na 4 lata. Ponadto pod koniec IV rotacji, w 1972 r. zastosowano na 
wszystkich obiektach 100 kg siarczanu magnezu. Analizy chemiczne gleby wyko
nano metodami stosowanymi w stacjach chemiczno-rolniczych [Metody badań labo
ratoryjnych ... 1980; Metody oznaczania ruchomych ... 1985]. 

Wyniki i dyskusja 

Kształtowanie się niektórych elementów żyzności gleby w ponad trzydzie
stoletnim przedziale czasowym zależało zarówno od stosowanego w tym okresie 
systemu nawożenia, tj . wyłącznie organicznego, mineralnego, bądź organiczno
mineralnego, jak również od wapnowania gleby. Określony sposób nawożenia 
oraz wapnowanie gleby miały wpływ przede wszystkim na parametry charaktery
zujące jej zakwaszenie. 

Odczyn gleby (rys. 1), w warunkach regularnego wapnowania czyli w pier
wszych 16 latach badań, na wszystkich obiektach utrzymywał się na stałym pozio
mie lub ulegał niewielkim zmianom. W dalszym okresie, poczynając od V rotacji, 
kiedy zaprzestano odkwaszania gleby, pH systematycznie obniżało sic; na wszyst
kich wariantach. Na obiekcie nawożonym wyłącznie nawozami mineralnymi ule
gło wyraźnemu obniżeniu już w trakcie IV rotacji, mimo przeprowadzonego osta
tniego wapnowania. W okresie 20 ostatnich lat badań pH gleby na tym obiekcie 
obniżyło się o 1,9 jednostki. W ostatniej rotacji zmianowania odczyn kształtował 
się na poziomie pH=3,8. Na obiekcie nienawożonym nastąpiła obniżka pH o 1,4 
jednostki, a na wariancie z pełną dawką obornika oraz na obiekcie z nawożeniem 
organiczno-mineralnym odpowiednio o 1,6 i 1,7 jednostki. 
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Fig. 1 

Ili IV V VI VII VIII cycles 

Zmiany pH sJeby w zależności od sposobu nawożenia (średnie wartości dla 4-
letnich rotaqi zmianowania) 

Soi! acidity fluctuation depending on fertilization system (mean pH values for 
4 year cycle of crop rotation) 
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Zróżnicowanie pH gleby mi<,dzy poszczególnymi wariantami nawozowymi, 
jak również tempo jego obniżania w miarę upływu czasu od ostatniego wapnowa
nia, nie było tak duże jak w przypadku kwasowości wymiennej i glinu ruchomego. 
Wartości tych parametrów oraz kwasowości hydrolitycznej podano dla trzech 
ostatnich rotacji zmianowania czyli ostatnich 12 lat badań (tab. 1). 

Tabela 1; Table 1 

Parametry charak teryzuj ące zakwasze nie gleby w końcowych rotacjach doświadczenia 
Parametcrs of soil acidity characteristic for last cycles of the experiment 

Kwasowość hydrolityczna Kwasowość wym ienna Glin ruchomy 

Obiekt 
Hydrolytic acidity Exchangeable acid ity Mobile aluminium 

Treatment mmol(+)'l00 g-1 gleby; mmol(+)-100 g-1 soi! 

VI VII VIII VI VII VIII VI VII VIII 

1 1,88 2,02 2,44 0,26 0,44 0,53 0,19 0,35 0,44 
2 1,95 2,18 2,70 0,24 0,31 0,59 0,15 0,22 0,49 
3 2,72 2,85 3,45 0,88 0,99 1,67 0,75 0,84 1,56 
4 2,32 2,78 3,00 0,29 0,59 0,74 0,19 0,49 0,65 

Kwasowość wymienna kształtowała się w sposób zależn od systemu nawoże
nia, podlegając jednocześnie dużym zmianom w przedziale czasowym. Największą 
kwasowość wymienną stwierdzono w glebie po wyłącznym wieloletnim nawożeniu 
mineralnym. W VI rotacj i była ona 3-3,5-krotnie wyższa, niż na pozostałych obie
ktach. W okresie 12 ostatnich lat na wszystkich obiektach jej wartość wzrosła o 
90-155% w zależności od wariantu nawozowego. 

Najwic;ksze nagromadzenie glinu ruchomego w glebie obserwowano rów
nież na skutek wyłącznego nawożenia mineralnego. W VI rotacji jego zawartość 
była tu 4-5-krotnic wyższa, niż dla wariantów z pełnym lub częściowym udziałem 
obornika oraz obiektu bez nawożenia. W ostatniej rotacji koncentracja glinu ru
chomego wzrosła jeszcze, w zależności od stosowanego systemu nawożenia, w 
granicach 100-240% . 

Wraz ze wzrostem kwasowości gleby zmniejszał się stopień wysycenia kom
pleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi. Spadek zawartości wymiennego wap
nia i magnezu w ostatnich rotacjach doświadczenia (tab. 2) dotyczył gleby wszyst
kich wariantów nawozowych oraz obiektu nienawożonego. Najbardziej niekorzys
tnie kształtował sic; jednak dla gleby nawożonej wyłącznic nawozami mineralnymi. 
Zawartość kationów wapnia w VII rotacji obniżyła się tu, w stosunku do kombi
nacji z wyh1cznym nawożeniem organicznym, dwukrotnie, a w VIII rotacji - trzy
krotnie. Zawartość wymiennego magnezu była również dwukrotnie lub prawic 
dwukrotnie niższa. 

W ponad trzydziestoletnim okresie badań zmieniała się również zawartość 
przyswajalnej fo rmy magnezu w glebie, w zależności od rodzaju nawożenia (rys. 
2). Gleba nawożona wyłącznie obornikiem charakteryzowała s ię najwyższą zawar
tości;[ przyswajalnego magnezu w całym okresie badawczym, chociaż w końco
wych rotacjach nast,1piło obniżenie jego koncentracj i, podobnie jak na pozosta
łych obiektach. Na skutek wieloletniego nawożenia wyłącznie mineralnego zawar
tość magnezu w glebie utrzymywała się na najniższym poziomie. Obiekt z nawo-
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żeniem organiczno-mineralnym charakteryzował się podobnym przebiegiem krzy
wej zawartości magnezu w glebie, jak obiekt bez nawożenia. 

Obiekt 

Tabela 2; Table 2 

Zawartość wymiennych form wapnia i magnezu w glebie 
w ostatnich rotacjach doświadczenia (mg·lOO g- 1) 

Content of exchangeable fo rms of calcium and magncsium in soi! 
in the last cycles of experiment (mg·lOO g-1) 

Kationy wapnia Kationy magnezu 
Calcium cations 

Treatments 
Magncsium cations 

4 

3 

2 

o 

Rys. 2 

Fig. 2 
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VI VII VIII VI VII VIII 

35 27 20 1,7 1,6 1,2 
32 33 21 1,7 1,7 1,4 
27 17 7 1,1 0,9 0,8 
28 17 16 1,2 1,1 1,0 
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Zawartość przyswajalnego magnezu w glebie (śred nie dla 4-letnich ro tacji 
zmianowa nia) 

Content of avai lable magnesium in soil (mcans for 4 year cyclc of crop rota
tion) 

Przedstawiona ocena kształtowania się ważnych cech glebowych, mających 
zasadniczy wpływ na jej żyzność, jednoznacznie wskazuje, że wieloletnie nawoże
nie mineralne stosowane na glebie lekkiej, bez nawożenia organicznego i wapno
wania, prowadzi do jej stopniowej degradacji chemicznej. Wszystkie badane para
metry gleby kształtowały się najkorzystniej na obiekcie nawożonym obornikiem, 
przy czym zaznaczyć należy, że również na tym obiekcie uległy one pogorszeniu 
w ostatnich rotacjach doświadczenia, aczkolwiek w stopniu znacznie mniejszym. 
Warianty bez nawożenia oraz z nawożeniem organiczno-mineralnym zajmowały 
pod tym względem miejsce pośrednie . 

Jakkolwiek w literaturze fachowej istnieje duża zgodność co do najsilniej 
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degradującego glebę oddziaływania nawozów mineralnych przy porównywaniu 
różnych systemów nawożenia [BOGUSZEWSKI, GAJEK 1980; CZUBA, MURZYŃSKI 1988; 
KUSZELEWSKI, ŁABĘTOWICZ 1991], to spotykać można również opinie odmienne. 
Na przykład w ośmioletnim doświadczeniu płodozmianowym na glebie bielicowej 
CZUBA [1967] stwierdził zdecydowanie najmniej korzystne ukształtowanie się właś
ciwości fizyko-chemicznych gleby, gdy nie stosowano nawożenia w ogóle. Rów
nież w 30-letnim doświadczeniu na czarnej ziemi GAWROŃSKA-KULESZA i in . [1989] 
nie stwierdzili istotnych różnic pod tym względem. Negatywny wpływ nawożenia 
mineralnego w tym przypadku ujawnił sic, tylko w postaci niewielkiego wzrostu 
kwasowości hydrolitycznej gleby. Ta rozbieżność wyników badań wynikać może 
jednak z różnej długości okresu prowadzenia doświadczeń oraz zwięzłości użytej 
do doświadczeń gleby. 

Często spotykanym skutkiem wieloletniego nawożenia mineralnego makro
elementami jest również wyczerpywanie gleby z dostępnych dla roślin form 
mikroelementów [GEMBARZEWSKI i in. 1995, 1996; GEMBARZEWSKI, OBOJSKI 1996; 
WRÓBEL, OBOJSKI 1997]. Takie zmiany odnotowano w odniesieniu do boru, miedzi 
i cynku również w niniejszych badaniach na obiekcie nawożonym wyłącznie na
wozami mineralnymi (tab. 3). Pewnym zaskoczeniem jest natomiast brak wzrostu 
zawartości manganu przyswajalnego w glebie na tym obiekcie, mimo dużego jej 
zakwaszenia. Taką sytuację należy wiązać jednak ze specyfiką procesów oksydo
redukcyjnych w warunkach gleby lekkiej, którym podlega mangan. Zwiększony 
wpływ procesów utleniających, w glebach lekkich, przesuszonych może wielokrot
nie zmniejszać ilość aktywnej formy manganu w glebie [SZUKALSKI 1973; T1SDALE i 
in . 1985]. 

1. 

2. 

Tabela 3; Table 3 

Średnia zawartość przyswajalnych form mikroelementów w glebie (VIII rotacja) 
Mea n con tent of available micronutrient forms in soi[ (VIII cyclc) 

Obiekt 
Z1Wartość mikroelementów (mg·kg-1) 

Conlent of micronutrients (mg·kg-1) 

Treatment 
B Cu Mn Mo Zn 

I 0,42 2,16 82 0,16 4,4 
2 0,34 2,15 92 0,16 5,9 
3 0,26 1,95 84 0,17 3,3 
4 0,32 1,95 98 0,15 5,0 

Wnioski 

Skutkiem wieloletniego stosowania wyłącznie nawożenia mineralnego bez 
wapnowania na glebie płowej wytworzonej z piasku gliniastego lekkiego 
była stopniowa degradacja chemiczna środowiska glebowego, objawiająca 
się znacznym zakwaszeniem gleby, spadkiem stopnia wysycenia kompleksu 
sorpcyjnego kationami zasadowymi, zmniejszeniem zawartości niektórych 
mikroelementów oraz wzrostem stężenia glinu ruchomego w glebie. 

Największą zdolność przeciwdziałania tym niekorzystnym zmianom czyli 
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stabilność właściwości chemicznych wykazała gleba nawożona wyłącznie 

obornikiem. Dowodzi to dużego znaczenia nawożenia organicznego w 
utrzymaniu wysokiej kultury gleb uprawnych i wskazuje na konieczność 
jego stosowania. 

3. Przedstawione wyniki świadczą o niedopuszczalności stosowania w praktyce 
rolniczej długoterminowych systemów nawożenia, opartych wyłącznic na 
nawozach mineralnych, nie uwzglc;dniających nawożenia organicznego i 
wapnowania. 
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Streszczenie 

j-::-

•' W wieloletnim doświadczeniu polowym porównywano wpływ różnych syste-
mów nawożenia, tzn. organicznego, mineralnego i organiczno-mineralnego na 
kształtowanie sic; chemicznych właściwości gleby płowej. 

Stwierdzono, że chemiczna degradacja środowiska glebowego zachodzi naj
szybciej w przypadku wieloletniego stosowania nawozów wyłącznie mineralnych, 
przy jednoczesnym braku regularnych zabiegów wapnowania gleby. Przejawia się 
ona głównie w postaci zakwaszenia gleby, tzn. wyraźnego obniżenia się wartości 
pH, wzrostu kwasowości hydrolitycznej i wymiennej oraz nagromadzenia się glinu 
ruchomego. W tych warunkach obserwowano niski stopień wysycenia kompleksu 
sorpcyjnego kationami wapnia i magnezu oraz spadek przyswajalnych dla roślin 
form magnezu, boru, miedzi i cynku. Najwyższą stabilność badanych cech glebo
wych stwierdzono w systemie nawożenia wyłącznie organicznego. 

FORMATION OF CHEMICAL PROPERTIES IN LIGHT 
SOILS UNDER LONG-TERM MINERAL OR ORGANIC FERTILIZATION 
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Summary 

The effect of long-term minerał, organie or combined organie-minerał fer
tilization on formation of chemical properties in lessive soil was investigated. lt 
was stated that exclusive minerał fertilization Jack of regular liming led to sub
stantial detcrioration of soil's ehemical properties. lt appears mainly increase of 
soi! acidity i. e. decrease of pH value, rise of hydrolytic and exchangeable acidity 
as wcll as mobile aluminium concentration. Under these conditions low level of 
saturation of absorbing complex with calcium and magnesium cations as well as 
decline in available forms of magnesium, boron, copper and zinc contents in the 
soil were observed. The highest stability of the soi! features was stated under 
exclusive organie fertilization system. 
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