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WSTĘP

Zaopatrzenie roślin w azot zależy przede wszystkim od ilości mineralnych form 
azotanowych i amonowych w glebie. Jon amonowy występuje w postaci rozpu
szczalnej w roztworze glebowym w formie wymiennej i w formie niewymiennej, 
czyli silnie związanej. Forma amonowa niewymienna może stanowić istotne 
źródło azotu w odżywianiu roślin. Ocena ilości tej formy azotu w glebie nie jest 
jednoznaczna, co wynika głównie z ilości frakcji ilastej, jej składu mineralnego, 
a przede wszystkim z ilości wermikulitu, illitu i montmorylonitu, jak również z 
metod oznaczania tej formy azotu. Z badań Scherera i Mengela [1979] wynika, że 
ilość NH^niewymiennego w strefie korzeniowej roślin, na głębokości 0-90 cm 
w glebach wytworzonych z bazaltów, lessów i w glebach aluwialnych, może 
wahać się od 524 do 3346 kg N/ha.

Celem tej pracy było określenie niewymiennych jonów amonowych w profilu 
gleby płowej w sadzie jabłoniowym oraz wpływu wieloletniego nawożenia azo
tem i potasem. Badano także wpływ murawy i ugoru herbicydowego na zawartość
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niewymiennych jonów amonowych w warunkach zróżnicowanego odczynu gle-
by.

MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono w sadzie jabłoniowym w Łyczynie, założonym na 
glebie płowej wytworzonej z gliny lekkiej, której poziomy A i Eet wykazywały 
uziarnienie piasku gliniastego lekkiego, zaś poziom Bt gliny lekkiej. Po 23 latach 
nawożenia zróżnicowanymi dawkami azotu i potasu próby glebowe zostały po
brane wiosną (przed rozsianiem nawozów) z obiektów nawożonych azotem w 
wysokości 40 (N[) i 240 (N2) kg N/ha w formie saletry amonowej i potasem w 
wysokości 50 (K() i 300 (K2) kg K20/ha w formie soli potasowej. Nawożenie 
azotem stosowano wiosną, zaś potasowe jesienią. Schemat obiektów nawozowych 
był następujący: N[K[, NjK2, N2K1( N2K2. Próby glebowe pobierano oddzielnie 
z rzędów drzew utrzymywanych w ugorze herbicydowym od czasu założenia 
doświadczenia i z międzyrzędzi, w których rosła murawa.

Analizowano następujące poziomy genetyczne: A (0-25 cm), Eet (30-50 cm) 
i Bt (70-100 cm). W pobranych próbach oznaczono pH w KC1 elektrometrycznie, 
kwasowość wymienną i ilość glinu wymiennego metodą Sokołowa, zawartość N 
ogółem -  Kjeldahla. Zawartość azotu silniej związanego oznaczono w każdym 
obiekcie nawozowym i w poszczególnych poziomach genetycznych w Katedrze 
Chemii Rolnej Uniwersytetu w Bonn metodą Silva i Brennera zmodyfikowaną 
przez Scherera, Mengela [1979].

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Badania prowadzono w sadzie jabłoniowym na glebie płowej pod ugorem 
herbicydowym i murawą w trzech poziomach genetycznych. Stosowano dwie 
dawki azotu 40 i 240 kg/ha oraz potasu 50 i 300 kg K20/ha w układzie czynniko
wym, co w efekcie dało 4 obiekty badawcze: N,K,, NjK2, N2K[ i N2K2.

Badane obiekty różniły się między sobą wartością pH i kwasowością wymien
ną oraz ilością glinu wymiennego (tab. 1). Stosowana dawka azotu w wysokości 
240 kg/ha w porównaniu do 40 kg N/ha znacznie obniżyła pH gleby nie tylko w 
poziomie A, ale także w poziomach przemycia Eet oraz wmycia Bt. Obniżanie się 
pH silniej zachodziło w glebie pod ugorem herbicydowym niż pod murawą. Na 
obiektach nawożonych dawką 240 kg N/ha i utrzymywanych w ugorze herbicy
dowym kwasowość wymienna i zawartość glinu wymiennego wzrastały nie tylko 
w poziomie A, ale również w poziomach Eet i Bt. Mechanizm ten był słabszy w 
glebie pod murawą.

Najwyższe ilości azotu ogólnego odnotowano w poziomie A, a najniższe w 
poziomie Eet (tab. 1). Nie stwierdzono dużych różnic w ilości azotu ogólnego w 
poziomie A w zależności od dawki azotu i sposobu utrzymania gleby w sadzie, 
aczkolwiek zaobserwowano nieznacznie większe ilości tego składnika w glebie 
pod murawą nawożoną 40 kg N/ha (tab. 1). Natomiast poziom Bt gleby pod 
ugorem herbicydowym odznaczał się większą zawartością N ogólnego niż pod 
murawą. Ponadto w poziomie tym stwierdzono więcej N ogólnego przy dawce
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TABELA 1. Charakterystyka niektórych właściwości fizykochemicznych badanych obiektów 
nawozowych w sadzie jabłoniowym (średnie z nawożenia potasem)

TABLE 1. Characteristics of some physico-chemical properties of soil in an apple orchard
(mean for К fertilization)

Wyszczególnienie
Item

Ugór herbicydowy 
Herbicide fallow

Murawa - Sod

40
dawka - 
240

- rate N [kg/ha] 
40 240

A (0-25 cm)
рН ка 3,9 3,4 4,5 3,6

Kwasowość wymienna 
Exchangeable acidity 
[me/100 g gleby -  of soil)

1,06 1,5 0,39 1,59

Al+3 wymienny -  exchangeable Al+3 
[me/100 g gleby -  of soil)

0,94 1,32 0,29 1,32

N ogółem -  N total [%] 0,09 0,09 0,12 0,09

Eet (30-50 cm)
рН ка 4,6 3,9 4,9 4,0

Kwasowość wymienna 
Exchangeable acidity 
[me/100 g gleby -  of soil)

0,32 2,13 0,19 1,6

Al+3 wymienny -  exchangeable Al+3 
[me/100 g gleby -  of soil)

0,23 2,01 0,12 1,49

N ogółem -  N total [%] 0,03 0,03 0,02 0,02
Bt (70-100 cm)
рН ка 4,6 3,9 4,7 4,3

Kwasowość wymienna 
Exchangeable acidity 
[me/100 g gleby -  of soil)

0,29 3,01 0,23 1,57

Al+3 wymienny -  exchangeable Al+3 
[me/100 g gleby -  of soil)

0,22 2,89 0,16 1,44

N ogółem -  N total [%] 0,04 0,06 0,02 0,04

240 kg N/ha niż przy dawce 40 kg/ha zarówno w glebie pod ugorem herbicydo
wym, jak i pod murawą.

Ilość niewymiennych jonów amonowych była zróżnicowana między badanymi 
poziomami genetycznymi (rys. 1). Niższe i zbliżone do siebie ilości występowały 
w poziomie A i Eet, zaś w poziomie Bt ich ilość była 2-2,5 raza wyższa. W 
poziomach A i Eet udział frakcji koloidalnej wynosił 5 i 4%, a w poziomie Bt od 
17 do 18%.
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RYSUNEK 1. Zawartość niewymiennych jonów amonowych w glebie pod ugorem herbicydowym i 
murawą różnie nawożonej azotem i potasem [mg/kg gleby]: 1 -  N4 0K5 0 , 2 -  N2 4 0K5 0 , 3 -  N2 4 0K3 0 0 ,

4 -  N4 0 K300

FIGURE 1. Content of NH4-N-fixed in soil under herbicide fallow and sod for different rates of N and 
К [mg/kg soil]: 1- N4 0 K5 0 , 2 -  N2 4 0K5 0 , 3 -  N2 4 0K3 0 0 , 4 -  N4 0 K300
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W poziomie A stwierdzono w obiektach pod ugorem herbicydowym mniej 
niewymiennych form amonu niż w glebie pod murawą. W poziomie tym w glebie 
pod ugorem herbicydowym obserwowano zmniejszenie się ilości niewymiennego 
azotu przy stosowaniu 240 kg N/ha. Również wyraźne zmniejszenie się tej formy 
azotu następowało w obiektach nawożonych potasem w dawce 300 kg K20/ha, 
niezależnie od poziomu nawożenia azotem. Najniższe ilości niewymiennego 
azotu amonowego stwierdzono w poziomie A w glebie pod ugorem herbicydo
wym w obiektach nawożonych 240 kg N/ha oraz 300 kg K20/ha (rys. 1). Należy 
podkreślić, że w obiektach nawożonych 240 kg N/ha stwierdzono najniższe pH 
oraz najwyższą kwasowość wymienną i ilość glinu wymiennego. Wyższe zaś 
ilości jonów amonowych silnie związanych odnotowano w obiektach nawożonych 
40 kg N/ha oraz 50 kg K20/ha. Podobnie mniej niewymiennych jonów amono
wych w glebie pod ugorem herbicydowym obserwowano też w poziomie Bt 
obiektów nawożonych wyższą dawką azotu i potasu (obiekty 3 i 4), przy czym 
różnice między badanymi obiektami były znacznie większe. W poziomie tym 
najniższe ilości odnotowano w obiekcie z niską dawką azotu i wysoką potasu 
(N,K2). Natomiast w glebie pod murawą w poziomie A obserwowano dużo 
słabszy wpływ dawek azotu 240 kg/ha i potasu 300 kg K20/ha na ilość niewy
miennych jonów amonowych, co związane być może ze zwiększonym pobiera
niem jonów amonowych i potasu przez korzenie roślin (rys. 1). W poziomach Eet 
i Bt, a szczególnie w poziomie Eet, obiekty nawożone dawką azotu 240 kg/ha i 
potasu 300 kg K20/ha zawierały mniej tej frakcji azotu w porównaniu z pozosta
łymi obiektami nawozowymi.

Analizowano wpływ jednakowych dawek azotu przy zróżnicowanych da
wkach potasu. Stwierdzono, że wpływ ten zależał od wielkości dawek azotu, 
sposobu utrzymania gleby oraz od poziomu genetycznego (rys. 2). Nawożenie 
dawką 240 kg N/ha w porównaniu z dawką 40 kg N/ha powodowało w poziomie 
A gleby pod ugorem herbicydowym obniżenie ilości amonowych jonów niewy
miennych, zaś w poziomie Eet nie miało wpływu na tę formę, natomiast w 
poziomie Bt powodowało niewielki wzrost jej zawartości. W glebie pod murawą 
dawka 240 kg N/ha w porównaniu z dawką 40 kg N/ha wpływała na spadek 
zawartości niewymiennych jonów amonowych tylko w poziomach Eet i Bt. 
Stosowanie jednakowych dawek potasu przy zróżnicowanych dawkach azotu 
wykazało, że dawka 300 kg K20/ha w porównaniu z dawką 50 kg K20/ha obniżała 
zawartość jonów amonowych silniej związanych niezależnie od sposobu utrzy
mania gleby w sadzie i od badanego poziomu genetycznego. Wpływ ten silniej 
uwidaczniał się w rzędach drzew (ugór herbicydowy) niż w międzyrzędziach 
(murawa).

Procentowy udział niewymiennych jonów amonowych w stosunku do azotu 
ogólnego był zróżnicowany między badanymi obiektami i wahał się od 2,6 do 
42,0% (tab. 2). Stwierdzono wyraźny wzrost procentowego udziału tej formy 
azotu w azocie ogólnym w głąb profilu. W poziomach Eet i Bt zaobserwowano 
wyższy procentowy udział jonów amonowych w azocie ogólnym w obiektach 
nawozowych pod murawą niż pod ugorem herbicydowym. Najniższy procentowy 
udział silniej związanego azotu w stosunku do azotu ogólnego był w poziomie A 
gleby pod ugorem herbicydowym w obiekcie N2K2 (240 kg N/ha i 300 kg K20/ha), 
najwyższy zaś w poziomie Bt w glebie pod murawą nawożoną niską dawką azotu 
(40 kg/ha) i potasu (50 kg/ha) -  obiekt N,K, (tab. 2).
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RYSUNEK 2. Średni wpływ azotu i potasu na zawartość niewymiennych jonów amonowych w gle
bie pod ugorem herbicydowym i murawą w mg/kg gleby (średnie z kombinacji nawozowych):

1 -  N4 0 K5 0 , 2 -  N2 4 0K5 0 , 3 -  N2 4 0 K3 0 0 , 4 -  N4 0 K300 (objaśnienia patrz rys. 1)
FIGURE 2. An average influence of fertilization N and К on the content of NH4 -N-fixed in soil under 
herbicide fallow and sod [mg/kg soil] (mean of treatments): 1 -  N4 0 K5 0 , 2 -  N2 4 0K5 0 , 3 -  N2 4 0 K3 0 0 , 4

-  N4 0 K300 (explanation as Figure 1)
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TABELA 2. Procentowy udział jonów amonowych niewymiennych w azocie ogólnym
w profilu glebowym 

TABLE 2. Percentage share of fixed ammonium ions of total N in soil

NH4 -N niewymienny Głębokość 
jako % w N ogólnym Depth [cm] 
NH4 -N fixed as a % of total N

Obiekty nawozowe -  fertilizer treatments

N 1K 1 N2K2 N 2K 1 N 1K2

Ugór herbicydowy 
Herbicide fallow

0-25 4,4 3,0 2,6 3,4

Murawa -  sod 3,7 4,7 4,3 3,4

Ugór herbicydowy 
Herbicide fallow

30-50 10,3 11,7 8,0 9,3

Murawa -  sod 17,5 13,0 12,0 15,5
Ugór herbicydowy 
Herbicide fallow

70-100 25,0 15,8 13,8 17,2

Murawa -  sod 42,0 19,5 17,5 37,5

DYSKUSJA

Pojemność gleby w odniesieniu do niewymiennego wiązania jonów amono
wych wynika głównie z ilości frakcji koloidalnej i udziału w niej minerałów o 
budowie 2:1, takich jak: illit, wermikulit i montmorylonit. Podobne zależności 
stwierdzili Liang i MacKenzie [ 1994], Keerthisinghe i in. [ 1984], Scherer i Mengel 
[1979]. Potwierdzają to także wyniki omawianego doświadczenia, ponieważ 
wyższe ilości niewymiennych jonów amonowych stwierdzono w poziomie Bt 
(70-100 cm), a prawie 2-2,5-krotnie mniejsze ilości w poziomach A (0-25 cm) i 
Eet (30-50 cm). Poziomy A i Eet charakteryzowały się niewielką procentową 
zawartością frakcji koloidalnej (4-5%), podczas gdy w poziomie Bt zawartość tej 
frakcji wynosi od 17 do 18%.

Z badań Brogowskiego i Mazurka [1990] wynika, że w glinach różnowieko- 
wych występujących na terenie środkowej Polski dominuje illit i chloryt oraz w 
nieznacznych ilościach występuje smektyt.

Otrzymane wyniki wskazują, że wpływ stosowanego nawożenia azotem, 
szczególnie w dawce 240 kg N/ha jest niejednoznaczny i zależy od poziomu 
genetycznego i sposobu utrzymania gleby w sadzie (rys. 2). W poziomie A w 
glebie pod ugorem herbicydowym dawka 240 kg N/ha wyraźnie zmniejszała ilość 
niewymiennego amonu w porównaniu z dawką 40 kg N/ha, podczas gdy w glebie 
pod murawą nie odnotowano dużych różnic między stosowanymi dawkami azotu. 
Wyraźne zmniejszanie się zawartości niewymiennych jonów amonowych pod 
wpływem 240 kg N/ha można wytłumaczyć niskim pH gleby i wysoką zawarto
ścią glinu wymiennego; oba te czynniki mogą prowadzić do zmniejszenia poten
cjału fiksacyjnego minerałów ilastych. Należy podkreślić, że to stwierdzenie 
dotyczy tylko gleb o małej zawartości frakcji koloidalnej przy równoczesnym 
stosowaniu wysokiego nawożenia azotem.

Na ograniczenie zdolności do niewymiennego wiązania jonów amonowych i 
potasu w wyniku transformacji minerałów ilastych, a szczególnie wermikulitu, 
pod wpływem wieloletniego nawożenia wysokimi dawkami azotu i potasu wska
zują badania Rossa i in. [1985] i Milesa i in. [1985]. Natomiast brak wyraźnego
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wpływu dawki 240 kg N/ha w poziomie A w glebie pod murawą na zawartość 
niewymiennych jonów amonowych może wynikać z większego pobierania tego 
jonu przez korzenie roślin i ustalenia się równowagi między formą wymienną a 
silnie związaną jonów amonowych, na co zwrócili uwagę Kowalenko i Cameron 
[1976].

Obserwowany wzrost niewymiennej frakcji azotu pod wpływem nawożenia 
azotem, które stwierdzono w poziomie Bt w glebie pod ugorem herbicydowym, 
potwierdzają też inne badania [Liang, MacKenzie 1994, Drury, Beauchamp 1991].

Stosowane w sadzie jabłoniowym nawożenie potasem w wysokości 300 kg 
KaO/ha powodowało zmniejszenie ilości niewymiennych jonów amonowych w 
porównaniu z dawką 50 kg K20/ha, niezależnie od poziomu genetycznego i 
sposobu utrzymania gleby w sadzie. Proces ten silniej zaznaczał się w glebie pod 
ugorem herbicydowym.Pokazuje to, że potas stosowany w nadmiarze na gleby o 
małej zawartości frakcji ilastej i przy niskim pH przemieszcza się w głąb profilu 
i może tam konkurować z jonami amonowymi o miejsca wiązania. Również 
badania Scherera i Wernera [1991], Scherera [1989], Drurego i Beauchampa 
[1991] potwierdzają ujemny wpływ nawożenia potasem na ilość niewymiennej 
frakcji azotu.

Badania przeprowadzone w tej pracy pokazują, że w glebie płowej niewymien- 
na forma amonu występuje do głębokości 100 cm, przy czym więcej znajduje się 
jej w dolnej części profilu. Również Brożek [1985], badając gleby leśne różnych 
typów, stwierdził występowanie odmiennych zawartości tej formy azotu w całym 
profilu glebowym i w skale macierzystej do głębokości 140 cm i jej wzrost wraz 
z głębokością.

Udział formy niewymiennej w azocie ogólnym jest zróżnicowany w obiektach 
nawozowych badanych w tej pracy. Stwierdzono także niższy procentowy udział 
formy amonowej silnie związanej w azocie ogólnym pod ugorem herbicydowym 
niż pod murawą w poziomach Eet i Bt. Może to wskazywać na szybsze przemie
szczanie się kwasów humusowych w głąb profilu pod ugorem herbicydowym w 
warunkach kwaśnego odczynu gleby. Uwzględniając zaś możliwości uwalniania 
się formy niewymiennej amonu z minerałów ilastych, można przyjąć, że stanowić 
ona może różnej wielkości źródło azotu dla korzeni drzew i roślin w okresie 
późniejszym.

WNIOSKI

1. Wpływ stosowania dawki 240 kg N/ha na zawartość niewymiennych jonów 
amonowych w glebie płowej w porównaniu z dawką 40 kg N/ha był różny i zależał 
od sposobu utrzymania gleby w sadzie i od poziomu genetycznego. Dawka 240 
kg N/ha na ogół wpływała na zmniejszenie się tej formy azotu w glebie.

2. Nawożenie potasem, szczególnie dawką 300 kg K20/ha, wpływało na 
zmniejszenie zawartości niewymiennych jonów amonowych w glebie niezależnie 
od sposobu jej utrzymania w sadzie i od głębokości.

3. Zawartość jonów amonowych silnie związanych w profilu gleby płowej była 
zróżnicowana i najwięcej tych jonów było w poziomie wmycia Bt na głębokości 
70-100 cm.

4. Jedynie w poziomie A stwierdzono w glebie pod ugorem herbicydowym 
niższe ilości niewymiennych jonów amonowych niż pod murawą.
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SUMMARY

The object of investigations was lessives soil in an apple orchard. The effect of ammonium nitrate 
fertilization in doses of 40 and 240 kg N/ha and fertilization of 50 and 300 kg K2 0 /ha as well as the 
herbicide fallow and the sod on the contents of nonexchangeable NH4 -N in horizons: A (0-25 cm), Eet 
(30-50 cm) i Bt (70-100 cm) was determined. The A and Eet horizons contained 5% and 4% of particles 
<0.002 mm respectively, and the horizon Bt -  18%. The content of nonexchangeable NH4 -N in the soil 
profile depended on particles size. Lower amounts were found in the horizons A and Eet, but in the levels 
Bt these amounts were 2-2.5 higher. The effect of nitrogen was different and depended on the way of 
soil management and depth in the profile. The 300 kg K2Ü/ha dose decreased the contents of nonexchan
geable NH4 -N in the soil under the herbicide fallow and the sod independent of the depth.
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