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Wstęp 

Długoletnie stosowanie zróżnicowanych systemów nawożenia oddziałuje nic 
tylko na wielkość plonów i ich skład chemiczny, ale również modyfikuje [GAW

ROŃSKA-KULESZA i in. 1989; CWOJDZIŃSKI i in . 1993]. Zagadnieniem dużej wagi jest 
porównanie plonotwórczej wartości oraz możliwości oddziaływania na skład che
miczny roślin nawozów mineralnych i organicznych. Największe znaczenie dla 
analizy tego problemu maje} badania oparte o doświadczenia wieloletnie [MERCIK 

i in. 1985; MAZUR i in. 1988, 1989]. Na ich podstawie wiadomo, że samo nawożenie 
organiczne jest niewystarczające dla uzyskania wysokich plonów, zaś wyłączne 
nawożenie mineralne może okazać się niewystarczającym dla utrzymania gleby w 
stanie należytej żyzności, a zwłaszcza utrzymania dodatniego bilansu substancji 
organicznej [MAZUR, SĄDEJ 1993; KRAUSE 1995]. 

Celem przeprowadzonych badań jest przeanalizowanie zasięgu wpływu 24-
letniego nawożenia obornikiem, nawozami mineralnymi oraz łącznego ich stoso
wania, na odczyn oraz zawartość makroskładników w glebie i stan rezerw tych 
składników w profilu, do głębokości 60 cm, w szóstej rotacji zmianowania roślin. 

Materiały i metodyka badań 

PodstawG badań skutków wieloletniego nawożenia dla właściwości gleby 
stanowiło założone w 1974 roku w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Wierzchu
cinku k. Bydgoszczy statyczne doświadczenie polowe. Zlokalizowano je na glebie 
płowej właściwej, wytworzonej z gliny zwałowej, klasy bonitacyjnej Illb, należącej 
do kompleksu żytniego bardzo dobrego. 

Doświadczenie obejmowało cztery obiekty: 
- obiekt nienawożony (kontrola); 
- obiekt nawożony nawozami mineralnymi; 
- obiekt nawożony obornikiem (co cztery lata 40 t·ha·1 pod ziemniaki); 
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- obiekt nawożony nawozami mineralnymi i obornikiem. 

Po 16 latach prowadzenia doświadczenia każde z poletek podzielono na 
połowę, stosując w odstępach czteroletnich wapnowanie jednej z części. 

Stosowane zmianowanie stanowiły następujące rośliny: ziemniaki, jęczmień 
jary, rzepak ozimy i pszenica jara. Nawożenie mineralne było rokrocznie różnico
wane w zależności od gatunku rośliny. 

Badania właściwości gleby obejmowały nie tylko poziom warstwy ornej 0-20 
cm, ale również poziomy: 20-40 cm i 40-60 cm. 

Tabela 1; Table 1 

Nawożenie mineralne roślin w czteroletnim cyklu zmianowania 
Minerał fertilization of plants in the 4-year cycle rotation 

Roślina; Plant 
Składnik; Element kg·ha-1 

N 150 

Ziemniaki; Potatoes 
p 52 
K 249 

NPK 451 

N 70 

Jęczmień jary; Spring barley 
p 24 
K 83 

NPK 177 

N 200 

Rzepak ozimy; Winter rape 
p 70 
K 166 

NPK 436 

N 120 

Pszenica ozima; Winter wheat 
p 39 
K 116 

NPK 275 

N 540 

Suma w zmian.; Sum of rotations 
p 185 
K 614 

NPK 1339 

Jednokrotnie w czasie rotacji, pod ziemniaki, stosowano 40 t·ha-1 obornika, 
wnosząc z tą masą około 200 kg N·ha-1, 44 kg P·ha-1 i 183 kg Kha-1. Na obiek
tach nawożonych nawozami mineralnymi suma makroskładników N, P, K w 
czteroletnim cyklu zmianowania wynosiła 1339 kg·ha-1; na obiektach nawożonych 
tylko obornikiem - 427 kg·ha-1, a na obiektach z nawożeniem organiczno-mine
ralnym - 1766 kg·ha-1• Średni stosunek N:P:K wynosił 1:0,34:1,14. 

Rokrocznie po zbiorach pobierano próbki gleby, w których oznaczano od
czyn (pH w roztworze KC! o stężeniu 1 mol·dm-3), zawartość węgla organicznego 
metodą Tiurina, zawartość przyswajalnych form fosforu i potasu metodą Egnera
Riehma oraz ogólną zawartość azotu. 

Wartości analizowanych parametrów gleby w roku zakładania doświadcze
nia wynosiły odpowiednio: węgiel organiczny - 1160 mg C-100 g-1, ogólna zawar-
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tość azotu - 98,5 mg· 100 g-1 , pH w KC! - 6,80, przyswajalne formy fosforu - 10,1 
mg·lO0 g-1 , przyswajalne formy potasu -17,9 mg·lO0 g-1 • 

Wyniki i dyskusja 

Jak wykazały przeprowadzone badania, po 24 latach stałego nawożenia, 
zawartość węgla organicznego w warstwie ornej wszystkich obiektów obniżyła się 
o 243 mg C-100 g-1 gleby, co odpowiada 0,42% próchnicy (tab. 2). Największe 
obniżenie stwierdzono na obiekcie nawożonym tylko nawozami mineralnymi (śre
dnio o 342 mg C-100 g-1) oraz na obiekcie kontrolnym (o 311 mg·l00 g-1), 

mniejszy spadek zawartości węgla wykazano na obiektach nawożonych oborni
kiem i nawozami mineralnymi (o 199 mg C·lO0 g-1). Przedstawione wyniki badań 
potwierdzają duże znaczenie obornika oraz resztek pożniwnych w bilansie sub
stancji organicznej gleby. Należy podkreślić, że najwyższa zawartość węgla cecho
wała obiekty o nawożeniu organicznym i organiczno-mineralnym, wyróżniające 
się najkorzystniejszym bilansem składników pokarmowych, będącym konsekwen
cją najwyższej produktywności. 

Warstwa 
Layer 
(cm) 

0-20 

20-40 

40-60 

Tabela 2; Table 2 

Wpływ nawożenia na zawartość węgla organicznego oraz azotu ogółem 
Effcct of fcrtilization on organie carbon and total nitrogen content 

C org. N og. 
C:N 

Obiekt Organie C Total N 

Treatment ( mg· 100 g-1) (mg· 100 g-1) 

+Ca +Ca +Ca 

o 849 958 65 ,8 73,9 12,9:l 13,0:l 
obornik; FYM 1039 1108 73,4 73,7 14,2:1 15,0:1 

NPK 818 829 66,2 67,9 12,4:1 12,2:1 
NPK+obor.; NPK+FYM 961 1112 69,4 70,2 13,8:1 15,8:l 

o 718 738 42,3 51 ,4 17,0:1 14,4 :1 
obornik; FYM 725 880 57,9 61,6 12,5:l 14,3:1 

NPK 645 526 52,6 54,6 12,3:1 9,6:1 
NPK+obor.; NPK+FYM 612 834 59,9 65,3 10,2:l 12,8:1 

o 295 347 24,6 37,0 8,5:1 9,4:1 
obornik; FYM 436 526 33,9 34,2 12,9:1 15,4:1 

NPK 263 304 27,2 27,4 9,7:1 11 ,2:l 
NPK+obor.; NPK+FYM 418 430 36,7 38,3 11,4:1 11,2:1 

Zwraca uwagę bardzo wyraźny spadek zawartości węgla w gh;bszych wars
twach profilu, w których masa resztek pożniwnych - wobec niezbyt rozbudowa
nych systemów korzeniowych uprawianych w zmianowaniu roślin - była niewielka 
(tab. 2). Tendencję tę potwierdzają badania GAWROŃSKIEJ i in. [1989], które wy
kazały, że zastosowanie obornika nie wpływa znacząco na ilość substancji organi
cznej w podglebiu. 

Jak wykazały przeprowadzone badania, również zabieg wapnowania tylko 
nieznacznie podwyższał udział węgla w glebie. 
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Zmiany ilościowe substancji organicznej gleby są związane z przemianami 
związków azotu [MERCIK i in. 1985; MAZUR, SĄDEJ 1993; KR/\USE 1995]. Wykazano, 
że po upływie VI rotacji w warstwic ornej wszystkich obiektów nastąpił spadek 
ogólnej zawartości azotu, średnio o 29,8 mg·lOO g-1 dla obiektu kontrolnego do 
73 ,4 mg·lOO g-1 dla obiektu nawożonego wyłącznie obornikiem. Wnioskować stąd 
można, że na przyrost substancji organicznej w glebie, a t akże azotu ogólnego, 
pozytywny wpływ ma przede wszystkim obornik. Dane te znajdują potwierdzenie 
w innych badaniach [MAZUR, SĄDEJ 1993; KRZYWY i in. 1996]. 

Miarą przemian zachodzących w substancji organicznej gleby jest stosunek 
C:N. Wyjściowa jego wartość 11,8:1 po 24 latach stałego nawożenia uległa rozsze
rzeniu na wszystkich obiektach. Największe wartości proporcji C:N cechowały 
obiekty z nawożeniem organicznym (14,2:1) oraz mineralno-organicznym (13,8:1), 
natomiast dla obiektów nienawożonych wynosiła ona tylko 12,9:1. 

Prowadzone przez ostatnie dwie rotacje wapnowanie powodowało z reguły 
tylko nieznaczne podwyższenie ogólnej zawartości azotu w warstwie ornej gleby. 
Wyjątek stanowił obiekt kontrolny, na którym wzrost spowodowany wapnowa
niem był znaczny i wynosił 8,1 mg·lOO g-1• 

Badanie ogólnej zawartości azotu w profilu glebowym wykazało systematy
czne obniżanie się kumulacji związków azotowych w warstwie podornej gleby. Na 
przykład, na obiektach nie wapnowanych średn i a różnica mit;dzy zawartością 
azotu w warstwie ornej i próbach z poziomu 40-60 cm wynosiła 38,1 mg·lOO g-1, 
natomiast analogiczna różnica dla obiektów wapnowanych była bardzo zbliżona i 
wynosiła 37,2 mg·lOO g-1• Zabieg wapnowania nie wpływał więc znacząco na moż
liwości gromadzenia się zawartości azotu w głc;:bszych warstwach profilu. 

Warstwa 
Layer 
(cm) 

0- 20 

20-40 

40-60 

Tabela 3; Table 3 

Wpływ nawożenia na pH gleby oraz zawartość przyswajalnych 
form fosforu i potasu 

Effect of fertilization on pH and the contents of avai lable 
phosphorus and potassium 

pHKn 
Fosfor 

Obiekt Phosphorus 

Treatme nt (mg·lO0 g-1) 

+Ca + Ca 

o 5,94 6,33 6,10 6,85 
obornik; FYM 5,94 6,33 6,50 7,60 

NPK 5,48 6,26 8,50 10,10 
NPK+obor.; NPK+FYM 4,63 5,24 7,30 8,20 

o 5,93 6,28 6,42 4,81 
obornik; FYM 5,90 6,32 6,49 5,82 

NPK 6,41 6,46 6,04 6,94 
NPK+obor.; NPK+FYM 5,06 5,85 3,58 5,37 

o 6,02 6,32 4,03 3,47 
oborn ik; FYM 6,12 6,47 3,69 3,36 

NPK 6,19 6,49 3,25 2,57 
NPK+ obor.; NPK+FYM 5,61 5,85 2,80 2,69 

Potas 
Potassium 

(mg· I 00 g-1) 

+Ca 

7,60 11 ,31 
14,IO 18,12 
23,60 24,41 
24,21 24 ,50 

11 ,10 8,81 
15 ,82 17,21 
28,3 1 25,11 
32,00 29,80 

14,81 6,52 
13,40 11,20 
14,41 12,11 
23,70 17,70 
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We wszystkich kombinacjach nawozowych stwierdzono spadek zawartości 
przyswajalnych form fosforu (średnio o 3,1 mg-100 g-1) oraz potasu na obiektach 
nienawożonych i nawożonych tylko obornikiem (tab. 3). Taki kierunek zmian 
można uzasadniać wzrostem zakwaszenia gleby, spodowanym wieloletnim nawo
żeniem. 

Wykazano - podobnie jak GAWROŃSKA i in. [1989] czy RABIKOWSKA i in. 
(1993], że zasobność w przyswajalne formy fosforu i potasu była wyraźnie modyfi
kowana nie tylko odczynem, ale i stosowanym nawożeniem. Stosowane przez 24 
lata zróżnicowane dawki fosforu i potasu spowodowały zróżnicowanie zawartości 
tych składników w glebie. Efekty wieloletniego trwałego nawożenia widoczne są 
najwyraźniej w warstwie powierzchniowej (0-20 cm): najwyższa zasobność cecho
wała obiekty o nawożeniu mineralnym i organiczno-mineralnym, najniższa - nie
nawożone. Stwierdzone zróżnicowanie zawartości przyswajalnych form obydwu 
składników skorelowane jest z bilansem składników pokarmowych na poszczegól
nych obiektach: im korzystniejszy bilans, tym wyższa zasobność gleb w omawiane 
składniki . Podobną zależność stwierdzono wcześniej, np. już po II i IV rotacjach 
tego samego doświadczenia (CwomzIŃSKI i in. 1993]. 

Skutki 24-letniego nawożenia zaznaczyły się również w głębszych warstwach 
profilu, zwłaszcza w odniesieniu do potasu, którego zawartość w warstwie 20-40 
cm była na ogół wyższa niż w warstwie ornej. Dowodzi to znacznej ruchliwości 
potasu. 

Wapnowanie powodowało na ogół nieznaczny wzrost przyswajalnych form 
fosforu i potasu tylko w warswie orne_j, natomiast w pozostałych poziomach profi
lu zależność była odwrotna. 

Należy podkreślić, że podobnie jak dla zawartości próchnicy i azotu ogólne
go - zawartość fosforu systematycznie obniżała się w miarę przechodzenia w głąb 
profilu glebowego. Wyższą zasobność warstwy ornej uzasadnia wzbogacanie jej 
nie tylko w wyniku stosowania nawozów, ale także w wyniku pozostawiania resz
tek pożniwnych. 

Wieloletnie jednostronne nawożenie powodowało nie tylko obniżanie za
wartości makroskładników, ale także zwiększało zakwaszenie gleby - pH spadało 
średnio o 1,3 jednostki w stosunku do wartości wyjściowej. Na poszczególnych 
obiektach pH w KCI było zróżnicowane i wahało się w przedziale od 5,94 dla 
obiektu kontrolnego, do 4,63 dla obiektu o nawożeniu organiczno-mineralnym. 
Wapnowanie - jak należało się tego spodziewać - we wszystkich kombinacjach 
podwyższało wartość pH. 

Wnioski 

1. Po 24 latach prowadzenia statycznego doświadczenia polowego wykazano 
obniżenie w glebie zawartości ogólnej azotu, a także zawartości węgla orga
nicznego oraz przyswajalnego fosforu. Wieloletnie jednostronne nawożenie 
spowodowało jednocześnie wzrost zakwaszenia gleby. 

2. Na obiektach z nawożeniem mineralnym i mineralno-organicznym stwier
dzono podwyższenie zasobności gleby w przyswajalne formy potasu. 

3. Efekty wieloletniego nawożenia są najwyraźniej widoczne w warstwie po
wierzchniowej (0-20 cm). 
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4. Prowadzony w dwóch ostatnich rotacjach zabieg wapnowania nieznacznie 
podwyższał w glebie ogólną zawartość azotu, substancji organicznej oraz 
przyswajalnych form fosforu. 
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Streszczenie 

Podstawę badań wpływu wieloletniego nawożenia na wielkość i jakość 
plonu stanowiło założone w 1974 r. w Wierzchucinku k. Bydgoszczy statyczne 
doświadczenie polowe. Doświadczenie obejmowało cztery obiekty: obiekt nie na
wożony (kontrola), obiekty nawożone nawozami mineralnymi, obornikiem oraz 
nawozami mineralnymi i obornikiem. Po 16 latach prowadzenia doświadczenia 
polowego każde z poletek podzielono na połowę, stosując w odstępach czterolet
nich wapnowanie jednej z części. 

Po 24 latach prowadzenia statycznego doświadczenia polowego wykazano 
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obniżenie w glebie zawartości ogólnej azotu, a także węgla organicznego oraz 
przyswajalnych form fosforu. Wieloletnie stałe nawożenie spowodowało wzrost 
zakwaszenia gleby. 

Na obiektach z nawożeniem mineralnym i mineralno-organicznym stwier
dzono podwyższenie zasobności gleby w przyswajalne formy potasu. Natomiast 
prowadzony w dwóch ostatnich rotacjach zabieg wapnowania nieznacznie pod
wyższał w glebie ogólną zawartość azotu oraz substancji organicznej. 

EFFECT OF MINERAL AND ORGANIC FERTILIZATION 
ON SOME SOIL PROPERTIES UNDER A STATIC FIELD EXPERIMENT 

Key words: 
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Summary 

The study conccrning effccts of long-term fcrtilization on crop yielding and 
quality was bascd on a static field experimcnt located in Wierzchucinek, ncar 
Bydgoszcz, in 1974. The cxpcrimcnt includcd four trcatmcnts: an unfcrtilized tre
atment (control), treatment fcrtilizcd with minerał fertilizers, manure and both, 
minerał fcrtilizers and manurc. Aftcr 16 years of the cxpcrimcnt cach plot was 
dividcd in two and liming was applied on one every fourth ycar. 

After 24 years of static field expcriment, the decreases of total nitrogen, 
organie carbon and availablc phosphorus contcnts in soi! wcre noted. Long-term 
annual fcrtilization resulted in an incrcase of soi! acidity. 

On the treatments with minerał and minerał-organie fertilization, an 
increase of soi! abundance in availablc potassium forms was observed. However, 
liming applied in the last two rotations only slightly increased the contents of 
total nitrogen and organie matter in the soi!. 
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