
ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE T. XLII, NR 3/4, WARSZAWA 1991: 37-44

M AREK JARECKI, EDW ARD KRZYWY

KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZAWARTOŚCI WĘGLA I AZOTU 
ORAZ INNYCH SKŁADNIKÓW CHEMICZNYCH W GLEBIE 

POD WPŁYWEM WIELOLETNIEGO NAWOŻENIA 
OBORNIKIEM I GNOJOWICĄ

Katedra Chemii Rolnej Akademii Rolniczej w  Szczecinie  

WSTĘP

Podstawowym warunkiem zachowania żyzności gleb lekkich jest zapewnienie 
ciągłego dostarczania masy organicznej [1]. Najpowszechniej stosowanymi nawoza
mi organicznymi są obornik i gnojowica. Oddziaływanie ich na kształtowanie wła
ściwości gleby może być różne [2]. Zachodzi więc potrzeba stałego porównywania 
tych nawozów we współdziałaniu z nawożeniem mineralnym i ich oddziaływania za
równo na rośliny, jak i gleby.

METODYKA

Badania polowe prowadzone w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Lipki k. 
Stargardu Szczecińskiego, na glebie brunatnej kwaśnej, niecałkowitej, wytworzonej 
z piasku gliniastego lekkiego, o zawartości 11% części spławialnych, podścielonej 
średnio głęboko gliną lekką. Gleba ta została zaliczona do klasy IVb, kompleksu żyt
niego dobrego. W roku rozpoczęcia badań (1980) pH(KCi) gleby wynosiło 4,2 i wy
kazywała ona średnią zawartość przyswajalnego potasu, niską fosforu i bardzo niską 
magnezu.

Doświadczenie polowe założono metodą podbloków i prowadzono w zmianowa- 
niu czteropolowym: ziemniaki, jęczmień jary, rzepak ozimy i pszenica ozima. Obiek
tami czynnika I były warianty nawożenia organicznego, a obiektami czynnika II 
poziomy nawożenia mineralnego. W schemacie badań ujęto następujące warianty na
wożenia obornikiem: 20 i 30 t/ha raz na 4 lata (pod ziemniaki) oraz po 10 i 15 t/ha co 
2 lata (pod ziemniaki i pod rzepak ozimy). Odpowiednio do nawożenia obornikiem 
zastosowano nawożenie gnojowicą, której dawki ustalono na podstawie równoważ
nych ilości NPK w oborniku. Niedobór fosforu w gnojowicy uzupełniano superfosfa-
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tem pojedynczym. Na tle nawożenia organicznego stosowano następujące poziomy 
nawożenia mineralnego: bez NPK, NPK I (N — 60, P2O5 — 50 i K2O — 67,5 
kg/ha), NPK II (N — 120, P2O5 — 100 i K2O — 135 kg/ha). Raz na 4 lata, po zie
mniakach pod jęczmień jary stosowano wapnowanie СаСОз według 1/2 Hh.

Do badań użyto obornika bydlęcego o przeciętnej zawartości: N — 0,49%, P2O5 
— 0,23% i K2O — 0,53% oraz gnojowicy bydlęcej o przeciętnej zawartości: N — 
0,40%, P2O5 — 0,13% i K2O — 0,42%.

Po 8 latach doświadczenia (dwóch rotacjach) w powietrznie suchej masie gleby, 
pobranej z warstwy 0-20 cm, oznaczono: azot ogółem metodą Kjeldahla, węgiel 
organiczny metodą Tiurina, fosfor i potas przyswajalny według Egnera-Riehma, ma
gnez przyswajalny metodą Schachtschabela oraz kwasowość hydrolityczną i sumę 
zasad wymiennych według Kappe na.

WYNIKI BADAŃ

Nawożenie obornikiem wpłynęło korzystnie na zawartość węgla (tab. 1). Średnio 
w wariantach z obornikiem stwierdzono 0,678% C, w wariantach z gnojowicą 
0,638%, a w obiekcie kontrolnym 0,634% C. Nawożenie mineralne spowodowało 
spadek zawartości węgla poniżej poziomu wyjściowego.

Pod wpły/em  stosowania obu nawozów organicznych zaobserwowano wzrost 
zawartości azotu w glebie (tab. 1). W przypadku obornika najwyraźniej wystąpił on 
w wariantach >ez NPK i NPK II, gdzie zawartość N była średnio wyższa o 11,4%, a 
w przypadku gnojowicy w wariantach bez NPK, gdzie zawartość N była średnio wy
ższa o 15,4% Tv stosunku do obiektu kontrolnego. Nawożenie mineralne nie wpłynę
ło na zwiększenie zawartości azotu w glebie.

Stosowanie gnojowicy w dawkach równoważnych NPK obornika spowodowało, 
że wnoszono z nią o połowę mniej węgla, co mogło być przyczyną małej zawartości 
С w wariantach z gnojowicą, często poniżej poziomu wyjściowego. Niektóre badania 
[3, 5] nie potwierdzają słabszego oddziaływania gnojowicy w porównaniu z oborni
kiem na zawar ość węgla w glebie.

Zawartość fosforu przyswajalnego (tab. 2) w obiekcie bez nawożenia była niska i 
pozostawała na tym samym poziomie co przed założeniem doświadczenia. Wyraźny 
wzrost zawartości fosforu pod wpływem nawożenia organicznego wystąpił w wa
riantach bez NPK, gdzie zarówno na oborniku, jak i na gnojowicy zawartość fosforu 
była średnio o 25% wyższa w porównaniu z obiektem kontrolnym. Na tle NPK I i 
NPK II działanie obornika na wzrost zawartości fosforu było słabsze (średnio o 8,4% 
i 11,0% w stosunku do obiektu kontrolnego), a w przypadku gnojowicy nie zaobser
wowano wzrostu zawartości tego składnika. Nawożenie mineralne wpłynęło na 
zwiększenie zawartości fosforu w glebie, średnio w wariance NPK I o 9,6%, a w wa
riancie NPK II o 16,5%, w porównaniu z wariantem bez NPK.

Zawartość potasu przyswajalnego była średnia, podobnie jak przed założeniem 
doświadczenia. Wzrost zawartości tego składnika spowodowany nawożeniem orga
nicznym w przypadku obornika był największy na tle wariantów bez NPK (średnio o 
13,0% w porównaniu z obiektem kontrolnym), a w przypadku gnojowicy na tle wa
riantów NPK I (średnio o 17,4% w porównaniu z obiektem kontrolnym). W warian-



Wpływ zróżnicowanego nawożenia na zawartość węgla organicznego (C) i azotu ogółem (N) oraz stosunek C:N w glebie po dwóch rotacjach:
ziemniaki, jęczmień jary, rzepak ozimy i pszenica ozima

Effect of different fertilization on organic carbon (C) and total nitrogen (N) content and C:N ratio in soil after two rotations:
potatoes, spring barley, winter rape and winter wheat

T a b e l a  1

С (%) 0,65a N (%) 0,058a С : N 11,2a

Nawożenie organiczne (t/ha) 
Organic fertilizing

bez
without

NPK
NPK I NPK II

bez
without

NPK
NPK I NPK II

bez
without

NPK
NPK I NPK II

Bez nawożenia organicznego 
Without mineral fertilizing

0,655 0,636 0,611 0,057 0,059 0,057 11,5 10,7 10,7

10 со 2 lata 0,737 0,636 0,611 0,064 0,061 0,058 11,5 10,4 10,5

Obornik 15 every 2 years 0,706 0,668 0,763 0,066 0,063 0,068 10,7 10,6 11,2

FYM 20 со 4 lata** 0,665 0,687 0,724 0,068 0,064 0,063 9,8 10,7 11,5

30 every 4 years 0,680 0,674 0,693 0,061 0,061 0,065 11,1 11,0 10,6

10 со 2 lata* 0,630 0,617 0,623 0,071 0,057 0,065 8,9 10,8 9,6

Gnojowica 
(wg NPK obornika) 15 every 2 years 0,605 0,624 0,655 0,065 0,068 0,066 9,3 9,2 9,9

Slurry
(arr NPKnfFYN/П

20 со 4 lata 0,680 0,642 0,674 0,068 0,066 0,058 10,0 9,7 11,6
I dVX. INI 14 Ul I 1 1V1 1 —

30 every 4 years 0,642 0,615 0,649 0,059 0,061 0,058 10,9 10,1 11,2

Pod ziemniaki i pod rzepak ozimy — under potatoes and winter rape. 
"  Pod ziemniaki — under potatoes.
a Przed założeniem doświadczenia —  before start of the experiment.



T a b e l a  2

Wptyw zróżnicowanego nawożenia na zawartość przyswajalnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg) (mg/100 g gleby) 
po dwóch rotacjach: ziemniaki, jęczmień jary, rzepak ozimy i pszenica ozima

Effect of different fertilization on phosphorus (P), potassium (K) and magnesium (Mg) available contents (mg/100 g of soil) 
after two rotations: potatoes, spring barley, winter rape and winter wheat

P 4,3a К 9,5a Mg l,4 a

Nawożenie organiczne 
Organic fertilizing (t/ha)

bez
without NPK I NPK II

bez
without NPK I NPK II

bez
without NPK I NPK II

NPK NPK NPK

Bez nawożenia organicznego 
Without mineral fertilizing 4,75 6,32 6,50 9,05 10,46 10,95 3,88 3,50 3,88

10 со 2 lata 6,67 6,50 7,19 10,21 11,95 12,78 4,62 5,00 3,88

Obornik 15 every 2 years 5,62 7,02 6,67 10,79 11,45 11,86 5,75 5,75 4,62

FYM 20 со 4 lata 5,80 6,58 7,60 9,79 12,04 11,05 3,73 3,12 4,50

30 every 4 years 5,80 7,30 7,40 10,12 10,41 11,37 4,25 4,62 4,25

10 со 2 lata 6,32 5,97 5,62 10,54 12,61 13,61 3,50 3,88 5,00
Gnojowica 

(wg NPK obornika) 15 every 2 years 5,25 5,80 6,32 10,12 11,78 12,95 3,12 3,12 5,00

Slurry 
(acc NPK of FYM)

20 со 4 lata 5,62 5,28 6,59 9,30 12,28 10,38 5,12 3,50 5,50

every 4 years30 6,50 5,62 7,03 9,55 12,45 11,87 5,50 2,75 5,00

— Pod ziemniaki i pod rzepak ozimy — under potatoes and winter rape. 
— Pod ziemniaki — under potatoes. 

a — Przed założeniem doświadczenia — before start of the experiment.



T a b e l a  3

Wpływ zróżnicowanego nawożenia na odczyn gleby (pH w IM KC1), sumę zasad wymiennych (S), kwasowość hydrolityczną (Hh), pojemność sorpcyjną (T) 
(me/100 g gleby) oraz stopień nasycenia zasadami (V = S/T-100%), po dwóch rotacjach: ziemniaki, jęczmień jary, rzepak ozimy i pszenica ozima

Effect of different fertilization on soil reaction (pH in IM KC1), total exchange bases (S), hydrolytic acidity (Hh), sorptive capacity (1) (me/100 g soil) and degree 
of base saturation (V = SAT-100%) after two rotations: potatoes, spring barley, winter rape and winter wheat

pH S Hh T V

Nawożenie organiczne 
Organic fertilizing (t/ha)

bez
without NPK I 

NPK
NPK II

bez
without NPK I 

NPK

bez
NPK II without NPK I 

NPK

bez
NPK II without NPK I 

NPK

bez
NPK II without 

NPK
NPK I NPK II

Bez nawożenia organicznego 
Without organic fertilizing 5,5 5,6 5,4 3,10 3,00 3,00 1,38 1,40 1,50 4,48 4,40 4,50 69,2 68.2 66,6

10 со 2 lata 6,3 5,4 5,4 5,00 3,10 3,20 1,07 1,30 1,75 6,07 4,40 4,95 82,4 70,4 64,5

Obornik 15 every 2 years 6,2 5,3 5,0 4,60 2,50 2,20 1,10 1,30 1,75 5,70 3,80 3,95 80,7 65,8 55,7

FYM 20 со 4 lata 5,6 5,6 5,3 3,40 3,70 2,50 1,25 1,47 1,53 4,65 5,15 4,03 73,1 71,8 62,0

30 every 4 years 5,3 6,1 6,0 2,70 4,80 4,30 1,45 1,25 1,17 4,15 6,05 5,47 65,1 79,3 78,6

Gnojowica 10 со 2 lata 5,4 5,4 4,8 3,30 3,40 1,70 1,27 1,23 1,73 4,57 4,63 3,43 72,2 73,4 49,6
(wg NPK 
obornika) 15 every 2 years* 5,3 5,2 5,4 2,80 2,00 2,50 1,50 1,40 1,37 4,30 3,40 3,87 65,1 58,8 64,6

Slurry 
(acc. NPK

20 со 4 lata every 5,5 5,4 5,5 3,70 3,40 3,30 1,20 1,40 1,17 4,90 4,80 4,47 75,5 70,8 73,8

of FYM) 30 4 years 5,6 4,9 4,8 3,80 1,80 1,70 1,05 1,82 1,90 4,85 3,62 3,60 78,3 49,7 47,2

Pod ziemniaki i pod rzepak ozimy —  under potatoes and winter rape. 
Pod ziemniaki —  under potatoes.
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tach nawożenia mineralnego wystąpił wzrost zawartości potasu (średnio o 17,8% dla 
NPK I i 20,6% dla NPK П) w stosunku do wariantów bez NPK.

Zmiany zawartości magnezu były najbardziej wyraźne. W wariantach z oborni
kiem na tle NPK I, a z gnojowicą na tle NPK II zawartość magnezu była o 32,0% 
większa w porównaniu z obiektem kontrolnym. Średnio w wariantach na oborniku 
wystąpił 20%, a na gnojowicy 13% wzrost zawartości magnezu w glebie w stosunku 
do wariantu bez nawożenia organicznego. Nawożenie mineralne nie powodowało 
zwiększenia zawartości magnezu, a w wariantach NPK I z gnojowicą stosowaną co 4 
lata zaobserwowano spadek jego zawartości od 32 do 50% w stosunku do wariantów 
z samą gnojowicą.

Korzystny wpływ na poprawę odczynu gleby miało zastosowanie obornika w 
ilości 10 i 15 t/ha co 2 lata bez NPK oraz w dawce 30 t/ha co 4 lata + NPK (tab. 3). 
Gnojowica nie wykazywała pozytywnego wpływu na zmianę pH gleby; przy stoso
waniu 10 t/ha co 2 lata i 30 t/ha co 4 lata w powiązaniu z wysokim nawożeniem mi
neralnym (NPK II), stwierdzono najniższe wartości pH (4,8).

W wieloletnich badaniach [4], gdzie stosowano nawożenie mineralno-obomiko- 
we i gnojowicowe, po ośmiu latach nie stwierdzono wyraźnej zmiany odczynu gleby.

W tych samych wariantach obornikowych, gdzie wystąpiły korzystne zmiany od
czynu, zaobserwowano również poprawę nasycenia gleby zasadami. Średnio wynosi
ło ono w przypadku stosowania obornika 70,9%, dla gnojowicy 64,9%, zaś w 
wariancie bez nawozów organicznych — 68,0%.

WNIOSKI

1. Po ośmiu latach prowadzenia doświadczenia, obornik wpłynął na wzrost za
wartości węgla organicznego w glebie (średnio od 4 do 14%), natomiast gnojowica, 
stosowana w dawkach równoważnych NPK w oborniku, nie spowodowała zmian za
wartości tego składnika.

2. W przypadku obornika stwierdzono wzrost przyswajalnego fosforu w glebie 
we wszystkich wariantach, natomiast w przypadku gnojowicy tylko w wariantach 
bez NPK. Zarówno obornik, jak i gnojowica wpłynęły na zwiększenie zawartości 
przyswajalnego potasu i magnezu w glebie.

3. Obornik stosowany co 2 lata w obu dawkach bez NPK oraz co 4 lata w dawce 
30 t/ha na tle NPK wpłynął korzystnie na poprawę odczynu oraz stopnia wysycenia 
gleby zasadami. Gnojowica nie poprawiała odczynu gleby, a w niektórych warian
tach powodowała nawet jej zakwaszenie.
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М. ЯРЕЦКИ, Э  КШИВЫ

ОБРАЗОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕРОДА И АЗОТА, А ТАКЖЕ ДРУГИХ
ХИМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ В ПОЧВЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ МНОГОЛЕТНЕГО 

УДОБРЕНИЯ СТОЙЛОВЫМ И ЖИДКИМ НАВОЗСМ

Кафедра агрохимии Сельскохозяйственной академии в Щецине 

Резю ме

Опыт по сравнению действия стойлового и жидкого навоза заложенный на легкой почве с 
11%-ным содержанием илистых веществ проводился в четырехпольном севообороте: карто- 
фель-яровой ячмень-озимый рапс-озимая пшеница. Стойловый навоз вносили в дозах 20 и 30 
т/га через каждых 4 года и в дозах наполовину меньше через каждых 2 года. В соответствии с 
дозами и частотой внесения стойлового навоза применяли эквивалентные дозы жидкого навоза 
выровненные в отношении NPK (нехватку фосфора пополняли минеральным удобрением).

Через 8 лет опыта внесение стойлового навоза повышало в каждом случае содержание 
углерода в почве на 4-14%. Внесение жидкого навоза не влияло на повышение содержания 
углерода в почве. Внесение стойлового навоза приводило к росту усвояемых форм Р на 14%, К 
— на 10% и Mg — на 20%, а внесение жидкого навоза к росту Р — на 2%, К — на 14% и Mg — 
на 13% в сравнении с вариантами без минерального удобрения. Благоприятное влияние на ре
акцию почвы наблюдалось в вариантах внесения стойлового навоза раз на 2 года. В тех же ва
риантах установлено улучшение сорбционных свойств почвы.
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FORMATION OF THE CARBON AN D NITROGEN CONTENT A ND THE CONTENT OF 
OTHER CHEMICAL COMPONENTS IN SOIL UNDER THE EFFECT OF LONG-TERM  

FERTILIZATION WITH FARMYARD M ANURE A N D  SLURRY

Department of Agricultural Chemistry, Agricultural University of Szczecin 

S u m m a r y

The experiment on comparison of the effect of farmyard manure and slurry established on light soil 
with 11%-tual content of silt and clay particles was carried out in the 4-field crop rotation: potatoes —  
spring barley —  winter rape —  winter wheat. Farmyard manure was brought in the rates of 20 and 30 
t/ha at every 4 years and in by half lower rates at every 2 years. Equivalent rates of slurry levelled in rela
tion to NPK were appMed in accordance and frequency of the farmyard manure application (the phospho
rus deficiency was supplemented with mineral fertilizer).

After 8 years of the experiment the farmyard manure application led in every case to an increase o f 
the carbon content in soil by 4-14%. The slurry application did not affect an increase o f the carbon con
tent in soil. The farmyard manure application led to an increase of available forms of P by 14%, of К  —  
by 10% and of Mg —  by 20%, while the slurry application resulted in an increase of the content of P by 
2%, of К —  by 14% and of Mg —  by 13% as compared to treatments without mineral fertilization. A  fa-
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vourable effect on the soil acidity was observed in the treatments of farmyard manure application at every 
2 years. Also an improvement of sorption abilities of soil was found in these treatments.
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