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WSTĘP

W bilansie materii organicznej większą rolę odgrywają corocznie wprowadzane 
do gleby resztki roślinne niż stosowany co kilka lat obornik [3, 4]. Pojawiały się na
wet twierdzenia, że w miarę wzrostu plonów pod wpływem nawożenia mineralnego 
może dojść do całkowitego spadku znaczenia obornika, również jako nawozu orga
nicznego. Okazało się jednak, że ilość resztek roślinnych pozostawianych w glebie 
wzrasta znacznie wolniej niż plon użyteczny [3]. Pomimo wieloletnich badań pozo
staje natomiast nadal otwarte zagadnienie wielkości dawek obornika, zapewniają
cych równowagę bilansową materii organicznej. Praktycznie stosuje się obornika 
tyle, ile jest go do dyspozycji, nie szukając rezerw nawożenia organicznego nawet 
tam, gdzie byłoby to właściwie niezbędne [5].

Trzeba dodać, że sytuacja w Polsce jest z punktu widzenia bilansu materii orga
nicznej wyraźnie niekorzystna. Duży udział gleb lekkich i specyfika klimatu sprzyja 
jej szybkiej mineralizacji. Charakter produkcji roślinnej powoduje duży i stale rosną
cy udział w strukturze zasiewów roślin niekorzystnych dla tego bilansu. W tej sytua
cji musiała wzbudzić zainteresowanie opracowana w Niemczech metoda 
bilansowania materii organicznej w zależności od uprawianych roślin, pozwalająca 
na określenie właściwych dawek obornika albo innych nawozów organicznych [1,6, 
9]. Przyjęcie szczególnie wysokiego wskaźnika ubytku materii organicznej pod upra
wą roślin okopowych można uznać za uzasadnione. Budzi natomiast pewne wątpli
wości potraktowanie zbóż jako roślin generalnie zubożających glebę w próchnicę. 
Nie znajduje to wyraźnego potwierdzenia w wynikach polskich doświadczeń i obser
wacji [2, 8, 9]. Nie sposób też pominąć uzależnienia ilości resztek pożniwnych od 
technologii zbioru, co może radykalnie zmienić pozycję zbóż [5].

Pozostaje też nadal otwarta sprawa wpływu na bilans materii organicznej pozio
mu nawożenia azotowego [3, 5, 7]. Azot może wprawdzie zwiększać ilość resztek 
pożniwnych, może jednak także stymulować mineralizację materii organicznej. Bi
lans tych dwóch przeciwstawnych kierunków oddziaływania jest różny w każdych 
warunkach ekologicznych. Przy braku precyzyjniejszego modelu tych zależności i
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przy nie zawsze dokładnym określaniu warunków badań nie może dziwić często spo
tykana sprzeczność uzyskiwanych wyników i ich interpretacji.

INFORMACJE METODYCZNE

Próbę wyświetlenia poruszonych zagadnień oparto na trzech dwuletnich seriach 
doświadczeń polowych z uprawą ziemniaków na zwiększanych dawkach obornika i 
jednolitym nawożeniu mineralnym; rośliną następczą było żyto, uprawiane bez azotu 
lub przy normalnym nawożeniu azotowym. Doświadczenia założono w czterech po
wtórzeniach, na glebie właściwej dla uprawianych roślin w zrozumieniu warunków 
korzystnych do uzyskania względnie wysokich plonów. Próby w celu określenia 
zmian w zawartości węgla w glebie pobierano w trzech terminach: przed założeniem 
doświadczenia, po zbiorze ziemniaków i po zbiorze żyta, odrębnie dla części poletka 
nawożonej i nie nawożonej azotem.

Wykorzystano też dodatkowo dane z doświadczenia statycznego prowadzonego 
od 1978 roku [5], w którym stosuje się rosnące dawki nawożenia azotowego na tle 
nawożenia orgarucznego lub bez niego, przy prostym, trzyletnim zmianowaniu: zie
mniaki — żyto — zyto.

Wszystkie doświadczenia zlokalizowano w Zakładzie Doświadczalnym ATR 
Wierzchucinek —-Mochełek.

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

Przegląd wyników badań ograniczono do zmian w zawartości węgla w glebie. 
Dla I i II serii doświadczeń poprzestano na wyborze danych (tab. 1), dla serii III za
prezentowano w formie wykresu materiał kompletny (rys. 1). We wszystkich seriach 
zawartość węgla zwiększała się niemal systematycznie wraz z dawką obornika, osią
gając maksimum przy dawce najwyższej. Dotyczy to zarówno stanu po uprawie zie
mniaków, jak i po uprawie żyta. Przeciętny wzrost zawartości węgla pod wpływem 
najwyższej dawki obornika po uprawie ziemniaków wyniósł 14%, a po zbiorze żyta 
zwiększył się nawet do 17%, przy czym jednak nawożenie azotowe spowodowało 
spadek zawartości węgla do 12%. Negatywne oddziaływanie ziemniaków w serii III 
(1988-1989) rekompensowało zastosowanie 20-30 t/ha obornika (rys. 1). Podobny 
wynik uzyskano też w serii II. Natomiast w roku 1986 już po uprawie ziemniaków 
wystąpił tak silny spadek zawartości węgla w glebie, że nie wyrównało go nawet za
stosowanie 50 t/ha obornika. Zróżnicowany był także wpływ żyta i stosowanego pod 
nie azotu. W seriach I i III po uprawie żyta stwierdzono istotny wzrost zawartości 
węgla, natomiast w serii II znaczny jego spadek (tab. 2). Można też zauważyć, że na
wożenie azotowe w latach 1986 i 1987 poprawiało bilans materii organicznej przy 
niskich dawkach obornika, a pogarszało go przy dawkach wysokich. Tylko w roku 
1989 pogorszenie objęło w zasadzie cały zakres dawek.

Jak widać, pomiędzy wynikami uzyskanymi w poszczególnych latach badań wy
stąpiły znaczne różnice. Wydaje się, że na oddziaływanie samej uprawy obu roślin 
nakładała się często stwierdzana dynamiczna zmienność sezonowa [7, 8]. Potwierdza 
to zestawienie podające ilości węgla w glebie po uprawie ziemniaków w procentach
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Rys. 1. Seria 111(1988-1989). Zawartość węgla w glebie 
Fig. 1. Series III (1988-1989). Contents of carbon in soil

Tabela 1

Zawartość węgla organicznego w glebie (mg/100 g), wybrane obiekty 

Contents of organie carbon in soil (mg/100 g), selected treatments

Г Wyszczególnienie 
Item

Seria I (1986-1987) 
Series I (1986-1987)

Seria II (1987-1988) 
Series 11(1987-1988)

Pobieranie prób 
Sampling time

. .. obornik  
obornika manure 
Without enw u  50 t/ha manure ( .

(3) W

X

(2)

. .. obornik  
obornika

. , A manure 
w ithout

50t/ha
manure 

(3) ^

X

(2)

Przed założeniem 
Before install

753 720 719 587 622 605

Po ziemniakach 
After potatoes

513 618 570 578 669 631

Po życie 
After rye

564 687 641 522 610 589

Po życie + N 
After rye + N

573 636 623 573 633 604

Średnia 
Mean (1)

601 665 638 565 633 607

NIR-LSD ( p  = 0.95)
1-30.9 2-23.8 
3-58.2 4-59.1

1-24.7 2-14.0 
3-34.4 4-38.7

Średnie dla wszystkich dawek obornika — Means for all doses o f manure.
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Ta b e l a  2

Zmiany ilości węgla w glebie w okresie uprawy żyta (kg/ha) 

Changes of carbon contents in soil during cultivation of rye (kg/ha)

Rok
Nawożenie

żyta
Dawki obornika pod ziemniaki (t/ha) 

Doses of manure under potatoes (t/ha)
Year Rye fertilization 

N (kg/ha) 0 10 20 30 40 50

1987 ■
0 +1530 +1020 +2580 +2730 +2640 +2070

90 +1890 +2100 +1770 +1560 +1650 +540

1988 ■
0 -1680 -630 -510 -2220 -840 +690

90 -150 +1080 -1260 -1680 -1920 -1080 1

1989 ■
0 +120 +840 +450 +1170 +2580 +1950 1

90 -1050 +840 -90 -510 +990 + 1230

ilości obliczonych na podstawie wskaźników niemieckiej metody bilansowania mate
rii organicznej [1]:

Obornik (t/ha) 1986 1987 1988
0 70 102 97

20 83 107 98
50 83 103 98

Ta b e l a  3

Przyrosty ilości węgla pod wpływem obornika zastosowanego pod ziemniaki (kg С na ha) 

Increments of carbon contents as consequence of application of manure under potatoes (kg С per ha)

Pobranie Dawki obornika (t/ha)
próby Seria-rok Doses of manure (t/ha)

Prior to Series-year
setting up 10 20 30 40 50

пл 1 ,1986 1950 3600 3390 3450 4140
Го

ziemniakach II, 1987 -300 1590 1530 1890 1680
After potatoes

III, 1988 420 750 990 1290 1530

1 ,1987 1440 4650 4590 4560 4680

Po życie 
After rye II, 1988 750 2760 990 2730 1590

III, 1989 1140 1080 2040 3750 3360

1 ,1987 2250 3570 3150 3300 2880

Po życie + N 
After rye + N II, 1988 930 480 0 120 750

III, 1989 2310 1710 1530 3360 3810
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Jedynie dane z roku 1988 wykazują wystarczającą zbieżność z teoretycznymi 
obliczeniami. W roku 1986 otrzymano wyniki wybitnie zaniżone, co ciekawe, wła
śnie w tym roku uzyskano też najniższy plon bulw, natomiast w roku 1988 plon był 
zdecydowanie najwyższy.

Akumulacja węgla w glebie wzrasta na ogół wraz z dawką obornika, przy czym 
dotyczy to również zbiorczego efektu po uprawie ziemniaków i żyta (tab. 3). Co cie
kawe, ten zbiorczy efekt przekracza przeważnie rezultaty uzyskane bezpośrednio po 
sprzęcie ziemniaków. Może to świadczyć o korzystnym działaniu następczym obor
nika na ilość resztek pożniwnych pozostawianych przez żyto. Warto zwrócić uwagę, 
że w doświadczeniach uzyskiwano raczej wysokie plony ziarna, gdyż przy nawoże
niu azotowym wynosiły one średnio w kolejnych latach: 4,3, 5,5 i 3,9 t/ha. Nawet 
bez nawożenia azotem uzyskano odpowiednio 3,5, 4,6 i 3,7 t/ha, dzięki wyraźnemu 
działaniu następczemu obornika. Najwyższemu plonowi w roku 1988 odpowiadało 
nasilenie mineralizacji materii organicznej, co mogło dostarczyć roślinom zwiększo
nych ilości azotu. W rezultacie nawet na obiekcie kontrolnym (bez azotu i obornika) 
uzyskano 4 ,11 ziarna z 1 ha.

Przedstawione wyniki badań wskazują wyraźnie, że dla kształtowania bilansu 
materii organicznej gleby nie jest obojętna ani wysokość plonu roślin [3], ani ich na
wożenie azotem [7, 9]. W nawiązaniu do tego, a także z uwagi na wahania nasilenia 
mineralizacji nie związanej bezpośrednio z uprawą roślin, możliwość ustalenia nie
zmiennych wskaźników ich wpływu na akumulację bądź rozkład materii organicznej 
wydaje się problematyczna. Istotny wpływ poziomu nawożenia azotowego wykazało 
kontynuowane doświadczenie statyczne (rys. 2). Nawożenie azotowe zwiększało tu 
wyraźnie zawartość węgla w glebie na obiektach bez nawożenia »j;ganicznego. Sil
niej w tym kierunku działało jednak równoległe stosowanie obo” lika, przy czym je
go korzystny wpływ ograniczały wysokie dawki azotu. Jednocześnie doświadczenie 
to, na którym w ciągu 9 lat uprawiano trzykrotnie ziemniaki i a / sześciokrotnie żyto,

B E Z O B O R N IK A  N A  O BORNIKU
с W IT H O U T  M A N U R E  M A N U R E

N о N t N 2 N 3 N 0  N-i n 2 n 3

Rys. 2. Doświadczenie statyczne z nawożeniem organicznym i azotowym. Zawartość węgla w glebie 
po 9 latach. Stan wyjściowy (1978) = 663 mg С w 100 g gleby. N o , N i ,  N 2 ,  N 3  

—  poziom nawożenia azotem 
Fig. 2. Static experiment with organie and nitrogen fertilization, contents of carbon after 9 years. 

Initial content (1978) = 663 mg С per 100 g soil. N o , N 1 ,  N 2 , N 3  —  nitrogen fertilization level
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dało wyniki przemawiajace przeciw opinii o niekorzystnym wpływie zbóż na bilans 
próchniczny gleby. Zawartość węgla w glebie spadła poniżej stanu wyjściowego je
dynie na nie nawożonym obiekcie kontrolnym, a zgodnie z teoretycznymi założenia
mi należało oczekiwać spadku o około 15% na obiektach bez obornika. 
Zadecydowało o tym najprawdopodobniej nietypowe następstwo roślin, stosowanie 
obornika co trzeci rok i wprowadzanie do gleby znacznych ilości resztek pożniwnych 
żyta.

W badaniach udokumentowano też niezbędność stosowania obornika pod rośliny 
okopowe. Chroni to nie tylko przed naruszeniem równowagi bilansowej materii 
organicznej przy uprawie tych roślin, ale stanowi swoistą asekurację przed nieocze
kiwanymi spadkami zawartości węgla w glebie w wyniku działania innych czynni
ków.

WNIOSKI

1. Uprawa ziemniaków prowadzi do znacznego spadku zawartości materii orga
nicznej w glebie, co rekompensuje nawożenie obornikiem w dawce 20-30 t/ha. Upra
wa żyta po ziemniakach jest zwykle raczej korzystna dla bilansu materii organicznej.

2. W warunkach niedoboru materii organicznej w glebie nawożenie azotowe 
sprzyja jej akumulacji. Natomiast po zastosowaniu wysokich dawek obornika może 
ono przyspieszyć jej rozkład, poprawiając zaopatrzenie roślin w zmineralizowany 
azot.

3. Zmian w zawartości materii organicznej w glebie nie można wiązać wyłącznie 
z rodzajem uprawianych roślin. Współuczestniczą tu również zmiany sezonowe, uza
leżnione od wahań w nasileniu mineralizacji.

4. Opracowanie na nowych zasadach możliwie prostej metody sporządzania bi
lansu materii organicznej w glebie na użytek praktycznego rolnictwa trzeba uznać za 
zadanie pilne i ważne.

5. W warunkach polskiego rolnictwa należy przyjąć za wskazane zwiększanie 
dawek obornika stosowanych pod rośliny okopowe do poziomu 25-30 t/ha.
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РОЛЬ ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ В УДЕРЖАНИИ В ПОЧВЕ РЕСУРСОВ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Кафедра почвоведения Сельскохозяйственно-технической академии в Быдгоще

Резюме

Главным источником притока органических веществ в возделываемую почву являются ра
стительные остатки, однако, как правило, поддерживаемые удобрением стойловым навозом. 
Немецкими учеными было установлено отрицательное влияние на баланс органических 
веществ почвы не только пропашных культур но и зерновых. Это может иметь важное значение 
в польском сельском хозяйстве в связи с большой и все возрастающей долей зерновых в струк
туре посева. Необходимо, таким образом, окончательно решить, должен ли стойловый навоз, 
применяемый под пропашные культуры, только выравнивать их отрицательное воздействие, 
или дополнительно уравновешивать дефицит органических веществ, возникающий под культу
рой зерновых.

Опыты, проведенные авторами, доказывают скорее всего нейтральное положение зерновых 
в условиях получения высокого урожая и применения технологии уборки, увеличивающей ко
личество послеуборочных остатков. Тем не менее применение под пропашные культуры стой
лового навоза в пределах 25-35 т/га следует считать необходимым обеспечением плодородия 
почвы и основным фактором относительной стабилизации содержания гумуса.
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S u m m a r y

A main source of inflow of organic matter to the soil in cultivation constitute plant residues, reinfor
ced in their action, as a rule, by the fertilization with farmyard manure. German scientists have proved a 
negative effect on the balance of organic substances not only of root crops, but also of cereals. This can 
be of particular importance for the Polish agriculture in connection with more and more increasing share 
of cereals in the structure of sowings. It is necessary also to decide finally, should the farmyard manure 
applied for root crops recompense their negative effect only, or additionally equalite the deficiency of 
organic matter due to the cultivation of cereals.

The experiments carried out by the authors prove a rather neutral position of cereals under condi
tions of getting high yield and the harvest technology increasing the content of post-harvest residues. No
ne the less the farmyard manure application for root crops within the limits of 25-35 t/ha should be 
regarded as a necessary measure ensuring the soil fertility and a main factor of humus supply to soil.
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