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WSTĘP

Przy działaniu na gleby o pHKC1 <  5,0 — 4,5 roztworami soli obo
jętnych pojawiają się w  wyciągu jony glinowe, które nazywane są gli
nem ruchomym. Ilość glinu ruchomego w  glebie zależy od jej odczynu, 
składu mineralogicznego i sposobu użytkowania. Duży wpływ wywiera też 
nawożenie.

A. W. B l a i r  i A.  Z. P r i n c e  [1] podają, że siarczan amonu przy 
długotrwałym stosowaniu powodował pojawienie się glinu lub zwięk
szenie jego ilości. Stosowanie nawozów wapniowych i fosforanów pro
wadziło do obniżenia ilości glinu i wzrostu pH. Ze wzrostem dawek sto
sowanego wapna i żużli zmniejszanie się ilości aktywnego glinu było 
szybsze aniżeli przy stosowaniu takich samych lub nawet 8-krotnie 
większych dawek kwaśnych fosforanów. Wskazuje to, że obecność glinu 
aktywnego i jego ilość w  roztworze zależna jest przede wszystkim od 
odczynu gleby i że glin ruchomy nie jest głównym czynnikiem powodu-' 
jącym sorpcję fosforanów.

Również P. N. К o s z e  1 к o w  [2] stwierdził, że nawozy amonowe 
zwiększały kwasowość gleb i ilość glinu ruchomego. Nawozy saletrzane 
i zasadowe nawozy fosforowe zmniejszały kwasowość i ilość glinu ru
chomego. Nawozy potasowe nie wywierały wpływu na kwasowość gleb. 
Nie podano jednak, jak długo trwały te doświadczenia.

Badania B l a i r a ,  P r i n c e  [ l ] i  K o s  z e l k o w a  [2] nad wpły
wem nawożenia na występowanie glinu ruchomego sprowadzały się ty l
ko do stwierdzenia zmian w  glebie. Również nasze dotychczasowe bada
nia [3] nad występowaniem glinu ruchomego w  Polsce nie uwzględnia
ły wpływu glinu ruchomego na rośliny. Dlatego też postanowiliśmy 
określić nie tylko związek między nawożeniem >a występowaniem glinu 
ruchomego, ale także w pływ  tego glinu na plony roślin w  warunkach 
polowych.

5 Roczniki G leboznaw cze
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BADANIA WŁASNE

W pływ nawożenia na występowanie glinu ruchomego i plony roślin 
badano na tak zwanych pasach demonstracyjnych Pola Doświadczalnego 
w  Skierniewicach. Pasy te prowadzone są od wielu lat z jednostronnym  
nawożeniem według następującego schematu: O, CaNPK, NPK, PK, NP, 
NK; albo też: Ca, CaNPK, NPK, CaPK, CaNP, CaNK w układzie sy ste
matycznym, w  trzykrotnym, a kombinacja O w  czterokrotnym powtó
rzeniu. Drugi schemat powstał tam, gdzie zaistniały duże zmiany w  od
czynie gleby i trzeba było zwapnować poszczególne pasy, pozostawiając 
jednak jedną kombinację, a mianowicie NPK, nie zwapnowaną. W na
wożeniu tych pasów zachodziły jeszcze różnice polegające na stosowa
niu różnych nawozów azotowych. W jednych pasach (A) stosowano sa
letrę sodową, w  innych (AF) siarczan amonu jako nawóz azotowy. For
ma nawozu azotowego wpływała w  znacznym stopniu na własności gle
by, odbijając się przede wszystkim  na odczynie gleby. Ponieważ te pa
sy demonstracyjne nie były nawożone obornikiem, wzięliśmy jeszcze do 
opracowania doświadczenie, w  którym, obok jednostronnego nawożenia 
mineralnego w  ilościach mniej więcej takich jak na pasach demonstra
cyjnych, stosowano obornik (pole DVI).

T a b l i c a  1
(Skład mechaniczny gleby z  Pola Doświadczalnego w  Skierniewicach 

(obok pola r,w ieczne ży to ”)

Mechanical composition of soil from Skierniewice 
(adjacent an "eternal ry e” field)

Nazwa gleby

Próbka 
z głębo

kości 
Sample 

from 
a depth 
of ...cm

Części 
szkieleto

we %
>  0,02mm  
Percenta
ge skele
ton par

ticles
>  0,02mm

Części
ziemiste

% <
<  0,02mm  
Percenta
ge parti

cles
<  0,02mm  

earth

Podział części ziemistych w % 
Percentage of soil particle sires

Soil type
1,0—  
—0,5 
mm

0,5—
—0,25

mm

0,25—
- - o . i
mm

0,1—  
■г—0,05 

mm

0,05—
—0,02

mm

<0,02
mm

Bielica lekka 
wytworzona 
z gliny 
zwałowej 0— 15 2,5 97,5 8,3 26,0 35,7 10,0 2,0 18,0
Light po- 
dsol formed 
from boul
der loams 15—25 6,0 94,0 12,0 24,5 33,5 11,0 5,0 14,0
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* T a b l i c a  2
Wpływ nawożenia na występowanie gliniu .ruchomego i inine własności gleby 

na pasie A\\ na Polu Doświadczalnym w  Skierniewicach

Influence of fertilization on the appearance of mobile aluminum and other 
properties of the soil on the field A\\

Kombinacje
nawozowe
Fertilizing

combination

«

p H
mg Al ruchom, na 

100 g gleby 
mg mobile A l/l00 g 

soil

Kw. wym. 
mg-równ. 
na 100 g 

gleby 
Exchange 

acidity 
m val/100g 

soil

mg P 20 5 
na 100 g 

gleby (met. 
Egnera) 

mg Р 20 §/ 
100 g soil 

(Egner 
method)

h 2o KC1 I wytrzą
sanie 

I shake
1 X 1,75

20.VIII.1953 August 20, 1953

0 —N o fertilizers 5,28 4,32 2*8 5,0 0,82 4,4
CaNPK 6,40 5,90 0,0 0,0 0,15 12,3
NPK 5,37 4,40 1,5 2,6 0,52 8,8
PK 5,10 4,15 4,0 7,0 1,00 9,5
NP 5,26 4,20 3,3 5,8 0,89 8,5
N K 5,04 4,25 3,2 - 5,5 0,85 4,4

25.I II .1954 March 25, 1954

О 5,16 4,10 5,6 9,8 1,19 5,9

CaNPK 6,23 5,20 0,0 0,0 0,04 9,0

N PK 5,66 4,30 1,6 2,8 0,41 8,0

PK 5,10 4,10 4,5 7,9 0,99 9,5

NP 5,15 4,25 3,1 5,4 0,70 7,8

N K 5,30 4,30 2,5 4,4 0,59 2,6

28.VIII.1954 August 28!, 1954

О 5,20 4,10 6,2 10,8 1,25 6,5

CaNPK 6,32 5,50 0,0 0,0 0,05 11,8

N PK 5,50 4,32 1,6 2,9 0,44 8,5

PK 5,20 4,00 4,8 8,4 1,04 9,8

NP 5,40 4,13 4,0 7,0 0,87 8,7

N K 5,40 4,20 3,6 6,3 0,80 3,5

5 *
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Dla naszego zagadnienia zarówno pasy demonstracyjne z nawożeniem  
jedynie mineralnym, jak i doświadczenia przeprowadzone z obornikiem  
były szczególnie przydatne, ponieważ działanie poszczególnych kombi
nacji nawozowych nakładało się na siebie w  pasach A  i polu D od 1921, 
a w pasach AF od roku 1930.

Na pasach stosuje się corocznie następujące nawożenie w  przeliczeniu 
na 1 hektar: 30 kg azotu w  formie saletry sodowej na pasach A; w po
staci siarczanu amonu na pasach AF, 30 kg P 2O5 w  postaci superfosfatu 
i 60 kg K2 O w postaci wysoko procentowej soli potasowej (do roku 
1940 — nisko procentowej soli potażowej). W kombinacji CaNKP stosuje 
się 12 q CaO/ha corocznie. W pasach wapnowanych stosuje się 16 q CaO/ha 
co 4 lata (w pasie Av  i A x od roku 1936, a w  pasach AF od roku 1947). 
Płodozmian jest dowolny, z tym że w pasach A u, Av , AFX i AFU nie 
uprawia się roślin motylkowych. Poza tym nie używa się nawozów  
organicznych.

T a b l i c a  3
Wpływ nawożenia na występowanie glinu ruchomego i inne własności gleby 

na pasie A y  na Polu Doświadczalnym w  Skierniewicach 
Influence of fertilisation on the appearance of mobile aluminum and other 

properties 'Otf the sodl on the field A y

Kombinacje
nawozowe

Fertilizing
combination

p i

H 20

i

KĆ1

mg Al ruchom, na 
100 g gleby 

mg mobile Al/100 g 
soil

Kw. wym. 
mg-równ. 
na 100 g 

gleby 
Exchange 

acidity 
m val/100g 

soil

mg P 20 3 
na 100 g 
gleby met 
Egnera 

mg P aOe/ 
100 g soil 

(Egner 
method)

I wytrzą
sanie 

I shake
1 X 1 ,75

25.111.1954 March 25, 1954

Ca 6,4 5,5 0,0 0,0 0,04 6,5
CaNPK 6,6 5,9 0,0 0,0 0,04 12,0
N PK 5,9 4,8 0,2 0,3 0,13 8,5
PK 6,5 5,7 0,0 0,0 0,06 11,0
NP 6,8 6,3 0,0 0,0 0,02 15,0
N K 6,5 5,8 0,0 0,0 0,04 4,5

28.VIII. 1954 August 28, 1954

Ca 7,0 6,5 0,0 0,0 0,05 6,5
CaNPK 7,1 6,2 0,0 0,0 0,02 13,0
N PK 6,2 5,2 0,0 0,0 0,11 i8 ,0
PK 6,6 6,1 0,0 0,0 0,02 12,0
N P 7,1 6,5 0,0 0,0 0,02 16,0
N K 7,0 6,4 0,0 0,0 0,05 5,0
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T a b l i c a  4
Wpływ nawożenia na występowanie glinu ruchomego i inine własności gleby 

na pasie A yi na Palu Doświadczalnym w  Skierniewicach 
Influence of fertilization on the appearance of mobile aluminum and other 

properties of the soil on the field Ayi

Kombinacje
nawozowe

Fertilizing
combination

p l

H aO

i

КС1

mg Al ruchom, na 
100 g gleby 

mg mobile A l/l00 g 
soil

Kw. wym. 
mg-równ. 
na 100 g 

gleby 
•Exchange 

acidity 
m val/100g 

soil

mg Р 2Об 
na 100 g 

gleby (met. 
Egnera) 

mg Р 2О б/ 
100 g soil 

(Egner 
method)

I wytrzą
sanie 

I shake
1 X 1,75

25.111.1954 March 25, 1954

Ca 7,0 6,1 0,0 0,0 0,04 6,0
CaNPK 6,8 6,2 0,0 0,0 0,02 10,0
NPK 5,7 4,2 1,1 1,9 0,28 9,5
CaPK 7,0 ‘ 5,4 0,0 0,0 0,04 13,5
CbNP 7,0 5,8 0,0 0,0 0,03 12,0
CbNK 7,2 6,2 0,0 0,0 0,02 4,5

T a b l i c a  5 
Plony owsa -na pasie Ayi w  roku 1953 

Yield of the oats oiu field A vi

Kombinacje
nawozowe
Fertilizing

combination

Plon ziarna 
w q/ha 

Yield o f grain 
in metr q/ha

Plon słomy 
w q/ha 

Yield of straw 
in metr q/ha

Ca 7,42 14,22
CaNPK 23,47 29,07
NPK 22,67 28,00
CaPK 8,60 16,47
CaNP 22,23 29,50
CaNK 22,67 26,00
[L.t/p =  0,05/

x 4 — x 3 1,84 6,02
x 3 — x 3 1,94 6,46

Próbki glebowe pobrano z warstwy -ornej 0—20 cm w latach 1953/54. 
Skład mechaniczny gleb podany jest w tabl. 1. Wyniki dotyczące od
czynu, kwasowości wymiennej, glinu ruchomego i fosforu łatwo dostęp
nego, oznaczonego metodą Egnera, umieszczono w tabl. 2— 14.
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1. Pas nie zwapnowany, nawóz azotowy w  postaci saletry sodo
wej  —A u (tabl. 2).

Stosowanie saletry sodowej w ilości 2q/ha zmniejszało kwasowość 
gleby i zawartość glinu ruchomego, było jednak niewystarczające do 
zapobieżenia pojawieniu się glinu ruchomego. Glin ruchomy występował 
na wszystkich poletkach z wyjątkiem poletka, na którym stosowano 
wapnowanie.

Zawartość glinu ruchomego i kwasowość wymienna wzrosły znacz
nie w  ciągu roku w kombinacji bez nawożenia. Natomiast w  kombina
cjach z nawożeniem nie było większych zmian.

W roku 1953 uprawiana była kapusta abisyńska. Różnic istotnych 
w  plonach z kombinacji NPK i CaNPK nie było. Zakwaszenie gleby 
i niewielka ilość glinu ruchomego w ilości około 3 mg A l/l 00 g gleby 
w  kombinacji NPK nie wywierała wpływu na plony kapusty abisyń- 
skiej.

T a b l i c a  6
Wpływ nawożenia na występowanie glinu ruchomego i  inne własności gleby 

na pasie A x  na Pollu Doświadczalnym w  Skierniewicach 
Influence of fertilization on <the appearance of mobile aluminum amd other properties

of the soil on field

Kombinacje
nawozowe

Fertilizing
combination

pi

h 2o

I

KC1

mg Al ruchom, na 
100 g gleby 

mg mobile Al/100 g 
soil

Kw. wym. 
mg-równ. 
na 100 g 

gleby 
Exchange 

acidity 
m val/100 g 

soil

mg P 20 ,  
na 100 g 

gleby (met. 
Egnera) 
mg Р 2Об/ 
100 g soil 

(Egner 
method)

I wytrzą
sanie 

I shake
1 X 1,75

25.111.1954 March 25, 1954

Ca 6,6 5,9 0,0 0,0 0,04 5,0
CaNPK 6,6 5,6 0,0 0,0 0,05 11,5
N PK 5,7 4,6 1,4 2,4 0,34 8,5
CaPK 6,9 5,9 0,0 0,0 0,05 13,2
CaNP 6,8 6,1 0,0 0,0 0,04 14,0
CaNK 6,5 5,9 0,0 0,0 0,05 4,5

28.VIII.1954 August 28, 1954

Ca 6,3 5,5 0,0 0,0 0,04 5,0
CaNPK 7,1 6,4 0,0 0,0 0,04 11,8
N PK 5,6 4,4 1,5 2,6 0,37 8,0
CaPK 6,2 5,4 0,0 0,0 0,05 10,0
CaNP 6,3 5,6 0,0 0,0 0,04 11,5
CaNK 6,1 5,3 0,0 0,0 0,07 4,0
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T a b l i c a  7 
Plany malcu na pasie A x w  rofcu 1953 

Yield of the poppy on field  Ax

Kombinacje
nawozowe
Fertilizing

combination

Plon nasion 
w q/ha 

Yield o f seeds 
in metr q/ha

Plon słomy 
w q/ha 

Yield of straw 
in metr q/ha

Ca 8,05 15,40
CaNPK 9,50 26,00
N PK 7,80 17,20
CaPK 8,96 19,56
CaNP 9,80 18,73
CaNK 11,53 21,86
H  . r/p =  0,05/

V  —  V 1,37 1,51

ta

1
w 1,47 1,62

2. Pas zwapnowany, nawóz azotowy w  postaci saletry sodowej — Av  
(tabl. 3).

Ostatni raz wapnowano jesienią roku 1951. Glin ruchomy w  zniko
mych ilościach znaleziono jedynie w  kombinacji nie wapnowanej. Jak 
widać, stosowanie saletry sodowej i wapnowanie co 4 lata usuwa cał
kowicie glin ruchomy i zmniejsza kwasowość gleby. Ponieważ również 
w  kombinacji bez wapna glinu ruchomego zasadniczo nie było, nie moż
na tu porównywać wpływu jonów glinowych na rośliny. W roku 1954 
uprawiano pszenicę. Różnic między plonami w  kombinacjach NPK
1 CaNPK nie było.

3. Pas zwapnowany  — nawóz azotowy w  postaci saletry sodowej —  
Av i (tabl. 4).

Glin ruchomy występował w  kombinacji NPK w  ilości około
2 m g /l00 g gleby. Nie było istotnych różnic między plonami w  kombi
nacjach nawozowych CaNPK i NPK. Zakwaszenie gleby do pHKC\ 4,2 
i wystąpienie glinu ruchomego w  ilości 2 mg na 100 g gleby nie wpły
nęło ujemnie na plony owsa (tabl. 5).

4. Pas zwapnowany  — nawóz azotowy w postaci saletry sodowej, co
3—4 lata uprawa m otylkowych  — A x (tab. 6).

Jedyną różnicą między pasem A v  i A x jest uprawa roślin motylko
wych. W kombinacji NPK nastąpiło zakwaszenie i pojawiły się nieduże 
ilości glinu ruchomego, który miał ujemny wpływ na plony uprawia
nego w tym czasie maku (tabl. 7). Większe ilości glinu ruchomego i kwa
sowość wymienna oraz niższe pH w  glebie na poletku NPK w  tym pa-
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sie w  porównaniu z pasem Av  spowodowane zostały prawdopodobnie 
większym wyczerpywaniem wapnia przez rośliny motylkowe.

5. Pas zwapnowany  — nawożenie azotowe w  postaci siarczanu amo
nu — AFU (tabl. 8). Zakwaszenie gleby na skutek długotrwałego nawo
żenia siarczanem amonu było tak silne, że glin ruchomy występował na
wet na poletkach wapnowanych w  latach 1947 i 1951. Jedynie na polet
ku, które otrzymuje wapnowanie corocznie w  ilości 12 q CaO/ha, nie 
było glinu ruchomego.

T a b l i c a  3
Wpływ nawożenia na występowanie glinu ruchomego i  inine własności gleby 

na pasie AFn Jna Polu Doświadczalnym w  Skierniewicach 
Influence of fertilization on the appearance of mobile aluminum and other properties

of the soil on field AFn

Kombinacje
nawozowe

Fertilizing
combination

pi

h 2o

4

KC1

mg Al ruchom, na 
100 g gleby 

mg mobile Al/100 g 
soil

Kw. wym. 
mg-równ. 
na 100 g 

gleby 
Exchange 

acidity 
m val/100 g 

soil

mg Р 2Об 
na 100 g 

gleby (met, 
Egnera) 

mg Р аОб/ 
100 g soil 

(Egner 
method)

I wytrzą
sanie 

I shake
1 X 1,75

20.VIII.1953 August 20, 1953

Ca 6,28 4,80 1,2 2,1 0,20 3,8
CaNPK 6,45 6,10 0,0 0,0 0,10 11,0
N PK 4,65 3,98 7,3 12,8 1,64 9,4
CaPK 5,81 5,10 0,0 0,0 0,14 8,8
CaNP 5,40 4,43 1,6 2,8 0,63 6,6
CaNK 5,44 4,48 1,4. 2,4 0,52 3,2

25.111.1954 March 25, 1954

Ca 6,23 4,50 1,4 2,4 0,35 3,0
CaNPK 7,49 6,70 0,0 0,0 0,02 9,6
N PK  , 5,30 4,20 5,3 9,3 0,97 6,5
CaPK 6,02 5,20 0,0 0,0 0,06 7,0
CaNP 5,62 4,40 1,5 2,7 0,43 6,0
CaNK 5,66 4,50 1,4 2,5 0,36 2,2

28.VIII.1954 August 28, 1954

Ca 5,80 4,90 0,0 0,0 0,07 3,2
CaNPK 7,20 6,80 0,0 0,0 0,02 8,5
N PK 5,20 4,40 2,5 4,4 0,63 7,0
CaPK 5,80 4,98 0,3 0,5 0,12 8,0
CaNP 5,13 4,30 2,8 4,9 0,71 8,0
CaNK 4,95 4,28 3,3 5,8 0,80 4,4
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T a b l i c a  9

Plony krokosza na pasie AF\\ w roku 1953 

Yield of the croous on field AFu

Kombinacje
nawozowe
Fertilizing

combination

Plon nasion 
w q/ha 

Yield of seeds 
in metr q/ha

Plon łodyg 
w q/ha 

Yield of stalks 
in metr q/ha

Ca 10,10 25,50
CaNPK 15,50 38,80
NPK 0,23 0,53
CaPK 12,30 23,43
CaNP 7,03 14,76
CaNK 4,00 8,40
[L-t(p =  0,05) 

xP4 — x p3 1,89 3,16
ХрЗ ™ Хрз 2,00 3,40

T a b l i c a  10

Plony gryki ma (pasie AF\\ w  гойш 1954 

Yield of the buckjwheat on field AFn

Kombinacje
nawozowe
Fertilizing

combination

Plon nasion 
w q/ha 

Yield o f seeds 
in metr q/ha

Plon słomy 
w q/ha 

Yield of straw 
in metr q/ha

Ca 5,52 16,36
CaNPK 6,20 32,54
NPK 4,52 13,22
CaPK 4,54 16,12
CaNP 6,22 15,58
CaNK 6,28 18,04

-t(P = 0 ,0 5 )
Xp4 Xp3 0,67 3,65
ХрЗ Xp3 0,69 3,90

W pasie AFU w roku 1953 uprawiano krokosz. Plony przytoczone są 
w tabl. 9. W kombinacji NPK, gdzie pHKCl wynosiło 4,0 i było blisko 
13 mg Al ruchomego/100 g gleiby, jedynie na jednym poletku utrzymało 
się trochę roślin, na pozostałych dwu zupełnie wyginęły. W kombinacji 
CaNPK zebrano 15,5 q nasion/ha i około 39 q łodyg/ha. Nawet na po
letkach bez nawożenia NPK było 10 q nasion i 25,5 łodyg/ha.
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W roku 1954 na pasie tym  była gryka. Plony przedstawione są 
w tabl. 10. Gryka okazała się mniej wrażliwa na kwasowość i glin ruchomy 
niż krokosz, jednak plony słomy w kombinacjach CaNPK były przeszło 
dwukrotnie wyższe niż na NPK. Również plony nasion były wyższe.

6. Pas zwapnowany  — nawożenie azotowe w  postaci siarczanu amo
nu — AFi. Pas ten różnił się od pasa AFn tylko tym, że uprawiano na 
nim inne rośliny. Jak widać, rośliny wywierały duży wpływ na kwaso
wość gleby i ilość glinu ruchomego. Analizy gleb podane są w  tabl. 11. 
Na pasie AFY uprawiano w  roku 1953 lniankę, a w  roku 1954 owies 
„Przebój I”. Lnianka była bardzo wrażliwa na zakwaszenie gleby i obec
ność glinu ruchomego. Owies wykazywał to w  dużo mniejszym stopniu, 
plony ziarna jednak i słomy w  kombinacji NPK z glinem ruchomym  
i niskim pH były znacznie mniejsze niż w  kombinacji CaNPK. Plony 
uwidocznione są w  tabl. 12 i 13.

Jak widzimy, długotrwałe nawożenie siarczanem amonu, pomimo wap
nowania co 4 lata, prowadzi do silnego zakwaszenia gleby i pojawienia 
się znacznej ilości glinu. Uniemożliwia to uprawę roślin wrażliwych na 
kwaśny odczyn i glin ruchomy lub ogranicza poważnie plony roślin ma
ło wrażliwych.

T a b l i c a  11

Wpływ nawożenia na występowanie glinu ruchomego i inne własności gleby 
na pasie AF\ na Polu Doświadczalnym w  -Skierniewicach

Influence of fertilization on the appearance of mobile aluminum and other 
properties of the soil on field AF\

Kombinacje
nawozowe

Fertilizing
combination

pi.

h 2o

I

KC1

mg Al ruchom, na 
100 g gleby 

mg mobile Al/100 g 
soil

Kw. wym. 
mg-równ. 
na 100 g 
gleby 

Exchange 
acidity 

m val/100 g 
soil

mg Р 2Об 
na 100 g 
gleby (met. 
Egnera) 
mg Р 20 5/ 
100 g soil 

(Egner 
method)

I wytrzą
sanie 

I shake
1X 1,75

28.VIII.1954 August 28, 1954

Ca 6,10 5,25 0,0 0,0 0,13 3,2
CaNPK 6,38 6,18 0,0 0,0 0,04 8,5
N PK 4,68 4,13 5,0 8,7 1,11 6,5
CaPK 5,40 4,50 1,4 2,4 0,35 8,0
CaNP 4,73 4,00 3,6 6,3 0,90 8,0
CaNK 4,80 4,10 5,3 9,3 1,14 4,4
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T a b l i c a  12

Plon lnianki na pasie AFi w  roku 1953 

Yielld of Comelina sativia on field AF\

Kombinacje
nawozowe
Fertilizing

combination

Plon nasion 
w q/ha 

Yield of seeds 
in metr q/ha

Plon słomy 
w q/ha 

Yield of straw 
in metr q/ha

Ca 3,18 13,46
CaNPK 7,33 28,23
NPK 1,29 5,17
CaPK 4,35 18,11
CaNP 3,01 13,18
CaNK 2,02 11,31
H- -t(P  =  0,05)

Xp4 Xp3 0,63 0,85
ХрЗ Xp3 0,68 0,91

T a b l i c a  13 

Plony owsa (Pirizebój I) ma ipasie AFX w roku 1954

Yield of the oats om field AFX

Kombinacje 
nawozowe 
Fertilizing 

1 combination

Plon ziarna 
w q/ha 

Yield o f grain 
in metr q/ha

Plon słomy 
w q/ha 

Yield of straw 
in metr q/ha

i Ca 10,90 10,30
CaNPK 22,90 34,30
NPK 16,66 18,66
CaPK 14,52 16,06
CaNP 13,60 19,84
CaNK 16,32 17,20

1ЛooIIzŁ

Xp4 ХрЗ 3,73 2,86
Xp'ö —  ХрЗ 3,99 3,00

7. Doświadczenie , z wiecznym ży tem  — pole DVI.

W doświadczeniu są następujące kombinacje nawozowe: O (bez na
wozu) obornik, saletra sodowa, siarczan amonu, NP, NK, PK, NPK, 
CaNPK i azotniak. Doświadczenie przeprowadzone jest w  5 powtórze
niach, w układzie systematycznym. Corocznie stosuje się następujące



76 S. Moskal

nawożenie: obornik 200 q, azot, fosfor i potas po 30 kg na hektar. 
W kombinacjach saletra sodowa, NP, NK, NPK, CaNPK, azot daje się 
w postaci saletry sodowej w  dwu równych dawkach jesienią i na wiosnę. 
Fosfor stosuje się jako superfosfat, a potas w postaci wysokoprocento
wej soli potasowej. W kombinacji CaNPK daje się 12 q CaO/ha w po
staci СаСОз. Poza tym  co kilka lat stosuje się wapnowanie całości.

W kombinacjach, gdzie stosowano saletrę sodową i azotniak, glinu 
ruchomego nie znaleziono. Był on natomiast w  pokaźnej ilości w kom
binacji z siarczanem amonu. W małej ilości wystąpił też przy nawożeniu 
fosforowo-potasowym, było go jednak znacznie mniej niż w  kombinacji 
bez nawożenia, co świadczy o tym, że nawożenie to zmniejsza kwaso
wość gleby i zawartość glinu ruchomego. Zmiany, jakie zaszły, w  gle
bie pod wpływem  nawożenia, uwidocznione są w tabl. 14, a plony żyta 
w tabl. 15. Jak widzimy, plony ziarna i słomy w  kombinacji z siarcza
nem amonu przy silnym zakwaszeniu i obecności glinu ruchomego są

T a b l i c a  14
W/pływ nawożenia na występowanie gliniu mahomego i inne własności gleby 

na pasie Dyi nia ‘Polu Doświadczaünyim w  Skierniewicach

Influence of fentildization on the appearance of mobile aluminum and other 
' properties of the soil on field Dyi

Kombinacje
nawozowe

Fertilizing
combination

p H
mg Al ruchom, na 

100 g gleby 
mg mobile Al/100 g 

soil

Kw. wym. 
mg-równ. 
na 100 g 

gleby 
Exchange 

acidity 
m val/100 g 

soil

mg P 20 5 
да 100 g 

gleby (met. 
Egnera) 

mg P 20 5 
100 g soil 

(Egner 
method)

Procent 
fosforu 
ogółem (w 
wodzie 

król.) 
Total pho
sphorus 

percentage 
(in aqua 

regia)

h 2o KC1
I wytrzą

sanie 
I shake

1 X 1,75

О 5,19 4,20 1,6 2,8 0,44 2,8 0,029
Obornik 6,04 5,20 0,0 0,0 0,05 7,0 0,045
CaNPK 7,80 7,40 0,0 0,0 0,01 16,8 0,042
NPK 5,94 5,20 0,0 0,0 0,06 8,0 0,041
PK 5,55 4,60 0,4 0,7 0,15 6,4
NP 6,18 5,40 0,0 0,0 0,05 7,5
N K 5,87 5,00 0,0 0,0 0,05 3,2
NaNOs 5,70 4,90 0,0 0,0 0,07 3,4 0,029
(NH4)2so4 4,92 4,05 2,9 5,0 0,69 2,6 0,030
CaCN2 6,19 5,10 0,0 0,0 0,04 3,2
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T a b l i c a  15 
Plony żyta „Ludowe” na polu Dyi 

Yield of «the rye („Ludowe”) an field Dyi

Kombinacje
nawozowe
Fertilizing

combination

Plon ziarna 
w q/ha 

Yield o f grain 
in metr q/ha

Plon słomy 
w q/ha 

Yield o f straw 
in metr q/ha

О 12,10 30,67
Obornik 23,71 64,23
Saletra sodowa 18,42 44,01
Siarczan amonu 16,32 35,46
NP 21,07 58,88
N K 19,84 40,01
PK 14,16 39,24
NPK 22,18 63,67
C aN PK 28,28 67,17
Azotniak 18,13 39,82
(X -t (p =  0,05) 2,14 4,79

niższe niż w  kombinacji z saletrą sodową. W stosunku do azotniaku w y
kazują tendencję zniżkową. Trzeba zaznaczyć, że znaczne różnice w  plo
nach ziarna zaistniały między CaNPK i NPK, chociaż na NPK glinu 
ruchomego nie było. Na NPK było jednak znacznie niższe pH i połowa 
tej ilości „łatwo dostępnego fosforu”, jaką znaleziono w  kombinacji 
CaNPK. W związku z tym oznaczyliśmy fosfor ogółem w  tych kombi
nacjach. Różnicy w  zawartości fosforu ogółem nie było.

Biorąc pod uwagę całość, widzimy, że decydujący wpływ na odczyn 
gleby, kwasowość wymiemią i występowanie glinu ruchomego ma wap
nowanie. W zależności od dawki nawozu wapniowego usuwa ona glin 
ruchomy lub zmniejsza jego ilość. Poza wapnowaniem w pływ  ma na
wożenie azotowe. Stosowanie saletry zmniejsza nieznacznie kwasowość 
gleby, ale nie zapobiega pojawieniu się glinu ruchomego, natomiast siar
czan amonu jako nawóz fizjologicznie kwaśny obniża wyraźnie pH i  po
woduje zwiększenie kwasowości wymiennej i zawartości glinu rucho
mego. Wpływa to na plony roślin, nie wiadomo jednak, czy zniżka plo
nów spowodowana jest przez podwyższoną koncentrację jonów wodoro
wych, czy uruchomienie glinu. Zagadnienie szkodliwości jonów wodoru 
i glinu będziemy starali się rozwiązać w  doświadczeniach wazonowych.

Zmniejszenie się kwasowości wskutek wapnowania wpływało na za
wartość „przyswajalnego” fosforu. Na wszystkich pasach w  kombina
cjach CaNPK zawartość dostępnego dla roślin fosforu była wyższa niż 
w  kombinacjach NPK o większej kwasowości.
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WNIOSKI

1. Na glebie bielico we j lekkiej, wytworzonej z gliny zwałowej, na
wożenie saletrą sodową w ilości 30 kg azotu na hektar w ciągu przeszło 
30 lat zmniejszało kwasowość i ilość glinu ruchomego, ale nie zapobie
gało jego występowaniu.

2. Stosowanie siarczanu amonu w ilości 30 kg azotu na hektar w  cią
gu dwudziestu kilku lat zakwaszało glebę tak silnie, że nawet dwukrot
ne zwapnowanie w  ilości 16 q CaO/hektar nie usunęło glinu ruchomego.

3. Nawożenie obornikiem w  ilości 200 q/ha corocznie zmniejszało 
kwasowość gleby i zapobiegało występowaniu glinu ruchomego.

4. Stosowanie wapna zarówno w  doświadczeniach, gdzie jako nawóz 
azotowy używano saletrę sodową, jak i w  doświadczeniach z siarczanem  
amonu, prowadziło do zwiększenia ilości fosforu łatwo przyswajalnego 
dla roślin.

5. Roślinami szczególnie wrażliwymi na zakwaszenie gleby i obec
ność glinu ruchomego okazały się lnianka, krokosz i mak. Mniej wrażli
we były owies, gryka i kapusta abisyńska.

♦

Panu Profesorowi Doktorowi Marianowi Górskiemu, kierownikowi 
Zakładu Chemii Rolniczej SGGW składam serdeczne podziękowanie za 
udostępnienie mi założonych i prowadzonych przez Niego doświadczeń 
na Polu Doświadczalnym w  Skierniewicach.

STRESZCZENIE

W doświadczeniach polowych na glebie bielicowej lekkiej wytworzo
nej z gliny zwałowej 'badano wpływ długotrwałego nawożenia na kwa
sowość gleby i zawartość glinu ruchomego. Stosowanie saletry sodowej 
w ilości 30 kg azotu na hektar w  ciągu 30 lat zmniejszało kwasowość 
gleby i ilość glinu ruchomego, ale nie zapobiegało jego występowaniu. 
Używanie siarczanu amonu w ciągu dwudziestu kilku lat zakwaszało 
glebę tak silnie, że nawet dwukrotne zwapnowanie w ilości 16 q CaO/ha 
nie usunęło glinu ruchomego. Stosowano 200 q obornika/ha corocznie 
zmniejszało kwasowość gleby i zapobiegało występowaniu glinu rucho
mego. Wapnowanie w  doświadczeniach zarówno z saletrą sodową, jak 
i z siarczanem amonu prowadziło do zwiększenia ilości fosforu łatwo do
stępnego dla roślin.
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С. МОСКАЛЬ

О ВЛИЯНИИ УДОБРЕНИЯ ПОЧВ НА СОДЕРЖАНИЕ В НИХ 
ПОДВИЖНОГО АЛЮМИНИЯ

Учреждение агрономической Химии Варшавской Главной 
Сельскохозяйственной Школы

Р е з ю м е

В полевых опытах на лёгкой подзолистой почве, образовавшейся 
на моренной глине, исследовалось влияние многолетнего применения 
удобрений на кислотность почвы и на содержание в ней подвижного 
алюминия. От применения натриевой селитры в количестве 30 кг азота 
на га в течении 30 лет снижалась как кислотность почвы так и содержа
ние в ней подвижного алюминия, однако этим не устранилось его при
сутствие в почве. От применения сернокислого аммония в течении двад
цати с лишком лет, кислотность почвы повышалась до такой степенм, 
что даж е двухкратным известкованием почвы СЮ (в дозе 16 ц/Га) не 
удалось устранить вполне подвижный алюминий. Ежегодным приме
нением 200 ц. навоза на га снижалась кислотность почвы и преду
преждалось появление в ней подвижного алюминия. Вследствие извест
кования почвы как в опытах с натриевой селитрой, так и с серноки
слым аммонием повышалось в ней содержание соединений фосфора 
легко доступного для растений.
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S. MOSKAL,

INFLUENCE OF FERTILIZING ON THE PRESENCE OF MOBILE
ALUMINUM IN THE SOIL

Dept, of Agricultural Chemistry, Central College of Rural Economy, Warszawa

S u m m a r  y

The influence of continuous fertilizing over long periods on soil iacidity 
and mobile A1 content was investigated in field experiments on light pod- 
solic soils formed from boulder loams. Application of sodium nitrate dres
sings of 30 kg N/l ha during a 30 years period reduced soil acidity and mo
bile A1 content but did not eliminate it. Application of ammonium sulphate 
during a period of over twenty years aciditied the soil to such a degree that 
even lime dressings of 16 q OaO/1 ha, twice repeated, did not remove the 
mobile Al. Yearly farmyard manure dressings of 200 q/ha reduced soil aci
dity and counteracted the appearance of mobile aluminum.

Liming caused an increase of phosporus readily available to plants, 
both in the experiments with sodium nitrate and with ammonium sulp
hate.


