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Gnojowica jest nawozem organicznym, zawierającym wszystkie nie- 
zbędne składniki pokarmowe dla roślin. Zawartość makroskładników jest 
różna i na ten temat posiadamy stosunkowo mało danych [1-6]. W gos- 
podarstwach posiadających pnzemysłowe fermy hodowli i tuczu zwie- 
rząt gnojowica będzie jedynym źródłem mikroelementów [2]. Celem 
niniejszej pracy było oznaczenie zawartości podstawowych mikroelemen- 
tów w gnojowicy z ferm bydła i trzody chlewmej. 

METODYKA BADAŃ 

Zawartosé mikroelementéw w gnojowicy bydlęcej i trzody chlewnej 
badano od 30. IX. 1975 r. do 15. IV. 1977 r. Niniejsza praca stanowi kon- 
tynuację tych badań, których wyniki zostały przedstawione w innych 
publikacjach [4, 6]. 

Badaniami objęto 7 ferm bydlęcych i 6 ferm trzody chlewnej; wy- 
kaz miejscowości podano w tabeli 1. Próbki gnojowicy do badań labora- 
toryjnych pobierano za pomocą specjalnej sondy [6]. Po dokładnym ich 
wymieszaniu pobrano średnią próbkę, w której oznaczono zawartość 
suchej masy. Posłużyło to również do określenia ilości mikroelementów. 
Amalizy wykonała Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gdańsku na- 
stępującymi metodami: bor — z 1,1-dwuantrymidem, miedź — karbami- 
nianową, molibden — rodankową, mangan — nadsiarczanową, cynk — 
ditizonową i żelazo — z 2,2 dwupirydylem. Wyniki podano jako średnie 
„dla badanych obiektów oraz średnie dla wszystkich prób. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW. 

Zawartość mikroelementów w gnojowicy bydlęcej była dość zmacznie 
zróżnicowana między fernmami objętymi badaniami (tab. 1). Gnojowica 
z fermy w Nakomiadach zawierała najwięcej boru, a najmniejszą jego 
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ilość stwierdzono w gnojowicy z Satop. Różnica między gnojowicami 
z tych ferm wynosiła 1,1 ppm. Zmacznie większe różnice wystąpiły w za- 

wartości miedzi. Największą jej ilość zawierała gnojowica ze Smokowa, 

a najmniejszą gnojowica z Sątop, różnica | wynosila 3,9 ppm. Zawartość 

molibdenu była również wysoce zróżnicowana, gdyż maksymalna różnica 

wynosiła 0,33 ppm i dotyczyła gnojowicy z Garbna (największa zawar- 

  

  

  

Tabela 1 

Zawartość mikroelementów w gnojowicy bydlęcej 

oy Sucha masa Ppm w przeliczeniu na 10%, suchej masy 
Ferma Rodzaj zwierząt w % - 

8 В` Си Мо Мп Zn Fe 

Smokowo _ krowy mleczne 7,0 26 62 0,4 > 21 96 — 161 
Nakomiady krowy mleczne 7,1 3,0 3,8 0,42 31 72 127 

Płutniki krowy mleczne 10,1 24. 4,1 _ 0,15 8 L 48 212 

Kozłowo byki rzeźne 10,4 2,2 4,0 0,34 27 144 102 

Grunwald byki rzeźne 5,9 2,1 4,2 0,19 33 50 169 

Garbno byki rzeźne 3,9 2,9 4,7 0,52 31 157 212 

Sątop cielęta 8,4 1,9 2,3 0,19 _28 424 ‚ 89 
  

tość) i Sątop (najmniejsza zawartość). Gnojowica zawiera dość znaczne 
ilości mangamu, z wyjątkiem gnojowicy z Płutnika. Ta miewielka ilość 

mamganu w gnojowicy z tej fermy zadecydowała, że maksymalna róż- 

nica wymosiła aż 25 ppm. Najwięcej tego mikroelementu zawierała gno- 

jowica z Grunwaldu. Wszystkie badane gnojowice zawierały dużą i bar- 
dzo dużą ilość cynku, który pochodzi najprawdopodobniej z paszy, do 

której dostaje się z metalowych urządzeń sanitarnych i ewentualmie z ko- 

ryt. Ta duża ilość może wpływać niekorzystnie na zdrowotność zwierząt. 

W gnojowicy cielęcej z Sątop wykryto go aż 424 ppm, a najmniej stwier- 

dzono go w gnojowicy z fermy w Płutnikach — 48 ppm. Różnica między 

największą a najmniejszą zawartością tego składnika jest wiec bardzo 

duża i wynosi 376 ppm cynku. Istotne różmice stwierdzono także w za- 

wartości żelaza. Najwięcej tego mikroelementu stwierdźomo w gńojowi- 
cach z ferm w Garbnie i Płutnikach, a najmniej w Sątopach. W tym przy- 

padku maksymalna różnica wynosiła 123 ppm. 

Zawartość mikroelementów w gnojowicy zależy między innymi od jej 

pochodzenia. W tabeli 2 podano średnią zawartość tych składników dla 

ferm krów mlecznych i byków rzeźnych. Z porównania tego wymiika, ze 

od rodzaju: zwierząt i ich żywienia zależy głównie zawartość molibdenu, 

mamganu i cynku. Gmojowica od byków rzeźnych zawierała więcej tych 

mikroelementów. | |
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Tabela 2 

Średnia zawartość mikroelementów w zależności od pocho- 
dzenia gnojowicy ppm, w przeliczeniu na 10% suchej masy 
  

  

Mikroelenient - Krowy mleczne Byki rzeźne 

Bor 2,7 2,4 
Miedź | 4,7 4,3 
Molibden | 0,27 0,36 
Mangan 20 _ 30 
Cynk 72 117 

_ Żelazo 167 161 
Sucha masa w %  . 8,1 6,7 

N 
  

W gnojowicy trzody chlewnej zawartość mikroelementów była również 
zróżmicowana (tab. 3). Najwięcej bonu stiwierdzóno w gnojowicy z fermy 
w Kmopinie, a najmniej z fermy w Waplewie. Maksymalna różnica w za- 
wartości tego składnika wymosiła 1,1 ppm. Bardzo dużą ilość miedzi wy- 
kryto w gnojowicy z Knopina, o 2,6-5,4 razy więcej niż w pozostałych 
gmojowicach. Pomijaj ac tę ekstremalmą zawantość miedzi, największa róż- 
nica między pozostałymi obiektami wymosiła 4,7 ppm. Zawartość molib- 
denu wahała się w dość szerokich granicach. W gnojowicy z Frąknowa 
1 Knopina 'było go najwięcej, a w gnojowicy z Putwągi najmniej. Różnica 
między tymi gnojowicami wynosiła 0,22 pom molibdenu.. Największą -za- 
wartość manganu stwierdzono w gnojowicy z Waplewa a najniższą z Ja- 
damowa, różnica między tymi gnojowicami wynosiła 31 ppm. Znaczną 
różmicę stwierdzono w zawartości cynku, wymosiła ona 339 ppm i odno- 
siła się do gnojowicy z ferm Waplewo i Putwągi. Żelazo występowało 
w ilościach pnzeważmie mniejszych niż cymk. Najwięcej tego składmika 
sbwierdzono w gnojowicy ze Szkotowa a najmniej w gnojowicy z fermy 
w Putwągach, różnica wynosiła 191 ppm. 

„. 

ma Tabela 3 

  

  

  

Zawartość mikroelementów w gnojowicy trzody chlewnej 

Sucha masa ppm w przeliczeniu na 10% suchej masy Ferma w % 
B B Cu Mo Mn zn Fe 

Putwągi 51 2,4 4,2 0,20 20 211 185 
Szkotowo , 7,5 . 2,0 5,1 0,25 35 310 376 
Waplewo EJ 91 . 1,8 8,9 0,26 43 550 206 
Knopin | =: 91. 2,9 23,2 0,41 35 393 233 
Frąknowo | 10,8 2,5 6,8 042. 28 “ 264 287 
Jadanowo 6,3 2,3 4,7 0,26 12 284 264 
— 
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Tabela 4 

Średnia zawartość mikroelementów w gnojowicy bydlęcej 
i trzody chlewnej ppm, w przeliczeniu na 10% suchej masy 
  

  

Mikroelement Gnojowica Gnojowica | 

bydleca | trzody chlewnej 

Bor 2,5 2,7 
Miedz 4,2 9,6 

Molibden 0,31 0,30 

Mangan 27 36 

Cynk 140 332 
Żelazo 128 257 
Sucha masa w % 1,7 7,5 
  

W tabeli 4 przedstawiono średnią zawantość mikroelementów w gno- 
jowicy bydlęcej i trzody chlewnej. W obu: gnojowicach. zbliżona była 
jedynie zawartość molibdenu, pozostałych mikroelementów stwierdzono 
więcej w gnojowicy trzody chlewnej. Jest to niewątpliwie wymik odmien- 
nego żywienia obu gatunków zwienząt oraz tego, że składniki te są wy- 
korzystywane przez zwierzęta niejednakowo. 

WNIOSKI 

1. Zawartość mikroelementów w gnojowicy była wprawdzie różna, 
ale ich ilości były wystarczające do pokrycia potrzeb pokarmowych 

roślim. | 

2. Gmojowica trzody chlewnej zawiera więcej mikroelementów niż 

gnojowica bydlęca. Ta ostatnia jest bogata w mikroelementy, jeśli po- 

chodzi z ferm opasowych bydła, zaś z fenm krów mlecznych zawiera ich 

mniej. 

3. W gnojowicach pochodzących z lat 1975-1977 stwierdzono dużą za- 

wartość cymku, który może kumulować się w glebie przy systematycznym 

stosowamiu tego nawozu. | 
4. Ze względu na dużą zmienność zawartości mikroelementów w gno- 

jowicy wskazane jest prowadzenie systematycznych badań nad składem 
chemicznym tego nawozu. | 
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СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ЖИДКОМ НАВОЗЕ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И СВИНЕЙ 

Резюме 

В период 1975-1977 гг. проводились исследования по содержанию микроэлементов 

в жидком навозе. Исследования охватывали семь ферм откорма крупного рогатого скота 

и шесть ферм свиней. Анализы на содержание микроэлементов проводились в воздушно, 

-сухой массе, а результаты представлены в пересчете на 10% сухой массы. Установлено- 

что содержание микроэлементов сильно дифференцировано между отдельными фермами 

крупного рогатого скота и свиней. Жидкий навоз крупного рогатого скота содержит меньше 

микроэлементов, чем свиней, за исключением молибдена. Химический состав жидкого на- 

воза обусловлен также видом животных. Жидкий навоз молочных коров содержит меньше 

марганца, молибдена и цинка, чем жидкий навоз молодого убойного скота. Среди всех 

исследуемых микроэлементов первое место по отношению к содержанию в жидком навозе 

занимал цинк, 

T. Mazur, J. Nowak 

CONTENT OF MICROELEMENTS IN THE LIQUID MANURE 

OF CATTLE AND SWINE | ' 
A 

Summary 

In the period 1975-1977 investigations on the content of microelements in 

liquid manure were carried out. Seven cattle and six swine fattening farms were 

comprised with the investigations. Analyses on the content of microelements were 

carried out in air-dry matter and the results obtained were presented in conversion 

to 10% of dry matter. It has been found that the content of microelements is 

highly differentiated among particular cattle and swine fattening farms. The 

liquid manure of cattle contains more microelements than that of swine, except 
for molybdenum. The chemical composition of the liquid manure depends also on 

the kind of animals. The liquid manure of dairy cows contains less molybdenum, 

manganese amd zinc than that of young fattening cattle. Among all the micro- 
elements. investigated it was zinc, which occurred ‘in highest amounts in the liquid 

manure, .


