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W Zakładzie Doświadczalnictwa w Sobieszynie na glebie bielicowej 
piaszczystej kwaśnej prowadzono doświadczenie nawozowe w przeciągu 
40 lat (1910- 1950).

Doświadczenie uwzględniło kilka kombinacji nawozowych (pojedyncze 
składniki nawozoWe, mieszane po dwa nawozy, pełne nawożenie mineralne, 
obornik, wapnowanie) i opierało się o płodozmian: ziemniaki, owies, żyto.

Nawożenie mineralne stosowano w postaci tomasyny, soli potasowej, 
saletry wapniowej lub saletry chilijskiej. Niektóre poletka nawożono co 
3 lata obornikiem w ilości 300 q/ha.

Poprzednio opublikowane przez nas wyniki wskazują na korzystny wpływ 
obornika na właściwości fizyczne gleb. Szczególnie uwidoczniło się dodat
nie działanie obornika przez zwiększenie zawartości próchnicy w glebie.

Prowadzone obecnie badania wskazują dodatni wpływ obornika na za 
wartość rozpuszczalnego w wodzie boru w glebie.

Dotychczas otrzymane wyniki analiz wskazują, że w bielicowej glebie 
piaszczystej na poletkach nawożonych obornikiem znajduje się znacznie 
więcej rozpuszczalnego w wodzie boru (0,20 -0,23 m g/l  kg gleby) niż 
w glebie poletek nie nawożonych (0 ,08-0,13 m g/l  kg gleby), jak  również 
więcej aniżeli w glebach zasilanych nawozami mineralnymi (0,12-0,15 
m g/l kg gleby).

Badania nad zawartością mikroelementów w glebie o różnorodnym wielo
letnim nawożeniu prowadzone są przez nas w dalszym ciągu przy zastoso
waniu metod spektrograficznych.

STRESZCZENIE

Autor stwierdził, że wieloletnie nawożenie obornikiem zwiększa za 
wartość boru w glebie. Po 30 latach ilość boru rozpuszczalnego w wodzie 
na poletkach nawożonych obornikiem wynosiła 0 ,20-0 ,23  m g /l  kg gleby, 
na nie nawożonych 0 ,08-0 ,13  m g/l  kg gleby, na zasilonych nawozami mi
neralnymi 0 ,12-0 ,15  m g /l  kg gleby.
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Б. ДОБЖ ЯНЬСКИ

О ВЛИЯНИИ УДОБРЕНИЯ НАВОЗОМ  НА СОДЕРЖ АН И Е БОРА 
РАСТВОРИМОГО В ВОДЕ В ПОДЗОЛИСТЫХ ПЕСЧАНЫХ ПОЧВАХ

К афедра П очвоведения Л ю блинской Высшей С ельскохозяйственной Ш колы

Р е з ю м е

Автором установлено, что многолетнее удобрение почвы стойло
вым навозом повы ш ает в ней содерж ание бора. По истечении трид
цати лет содерж ание бора растворяю щ егося в воде, в почвах делянок 
получавших в качестве удобрения стойловый навоз, составляло от 
200 до 300 мг на 1 кг почвы. В почвах делянок не получивших н а
воза содерж алось  бора от 82 до 132 мг в 1 кг почвы и на делянках 
снабжаемых минеральными удобрениями— от 120 до 147 мг бора 
(в 1 кг почвы).
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S u m m  a г у

Author has determined that m anuring  performed during many years 
inoreases the soil content of boron. After 30 years, the amount of water- 
soluble boron in plots treated with farmgard manure was 0,20 - 0,23 mg/1 kg 
soil, in unmanured soil 0 ,08-0 ,13  mg/1 kg, and in soils fertilized with 
mineral fertilizers 0 ,12-0 ,15  mg/1 kg soil.


