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WSTĘP

Istotnym elementem żyzności gleby jest jej odczyn oraz zasobność w składniki 
pokarmowe. Gleby lekkie charakteryzują się najczęściej silnym zakwaszeniem, 
niską zawartością substancji organicznej oraz mineralnej frakcji koloidalnej. 
O granicza to ich zdolności sorpcyjne, a tym samym możliwość optymalnego 
zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe.

Nawożenie mineralne na tych glebach przynosi z reguły proporcjonalne do 
zastosowanego czynnika skutki, tj. wzrost plonu. lednak  równie szybko dochodzi 
do zwiększenia ich zakwaszenia, w szczególności pod wpływem  azotu i potasu. 
D L tego  też konieczne jest równoczesne wapnowanie tych gleb [Czuba 1989].

Regulacja odczynu oraz dostateczna ilość makro- i m ikroelementów jest w a
runkiem kształtowania optymalnych cech jakościowych biomasy roślinnej.

Biorąc pod uwagę konieczność zwiększania produkcji żywności z zachowa
niem odpowiednich parametrów jej jakości, w najbliższych dziesięcioleciach 
nastąpi potrzeba stworzenia odpowiednich warunków do uprawy roślin na glebach 
lekkich i zakwaszonych. Często gleby te znajdują się w stanie chemicznej degra
dacji [Fotyma, Gosek 1993]. Dlatego podjęto badania, które miały na celu ocenę 
zmian podstawowych właściwości gleby bardzo kwaśnej, poddanej oddziaływ a
niu nawożenia mineralnego i wapnowania oraz ich wpływu na plonowanie i 
niektóre elementy jakości jęczm ienia jarego, rośliny wrażliwej na niekorzystne 
warunki glebowe.

METODYKA BADAŃ

Trzyletnie doświadczenie wazonowe (1991-1993) założono na bardzo kw aś
nym  poziomie Ap ornej gleby bielicowej (pgmp), ubogiej w składniki pokarmow e 
(głównie P i Mg).

Przed rozpoczęciem badań połowę materiału glebowego (pochodzącego z
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warstwy ornej gleby) wapnowano jednorazowo C a C 0 3, w dawce odpowiadającej 
1 Hh. W  kolejnych latach stosowano nawożenie mineralne -  azotem N w formie 
saletry amonowej w ilości 0,15 g/kg gleby i potasem К  w formie 60% soli 
potasowej w ilości 0,15 g/kg gleby. Gleba użyta w doświadczeniu charakteryzo
wała się niską zawartością P przyswajalnego (według metody Egnera-Riehma -  
25,5 mg P/kg gleby) i bardzo niską magnezu przyswajalnego (według metody 
Schachtschabela -  14 mg/kg gleby). Stosowana roślina testowa (jęczmień) jest 
wyjątkowo wrażliwa na niedobory łatwo dostępnych form składników pokarm o
wych, dlatego fosfor wprowadzano do gleby w każdym roku badań w dwóch 
dawkach i formach: Pj -  0,0655 g i P 9 -0 ,1 3 1  g/kg gleby jako superfosfat potrójny 
i mączkę fosforytową będąca znacznie tańszym nawozem fosforowym, a magnez 
w formie M gSÓ 4, 7H 90  też w dwóch dawkach w ilości: Mgj -  0,025 g i M g 0 -  
-0 ,0 5  g/kg gleby. Obiektem kontrolnym była gleba nawożona wyłącznie azotem 
i potasem. Jako roślinę testową uprawiano jęczmień jary odmiany Ars, który 
zbierano w fazie dojrzałości pełnej.

W  materiale glebowym w każdym roku badań oznaczano metodami pow szech
nie przyjętymi odczyn, kwasowość hydrolityczną, zawartość kationów zasado
wych i glinu ruchomego oraz obliczano sumę zasad (S), pojemność sorpcyjną (T) 
oraz stopień wysycenia gleby zasadami (V).

Po zbiorze jęczm ienia określano plon ziarna, słomy i korzeni (oddzielano je  od 
gleby wysuszonej do stanu powietrznie suchego w każdym roku po zakończonej 
wegetacji, przemywano wodą destylowaną, suszono i określano suchą masę), 
masę 1000 ziarn, ilość białka i zawartość glinu (metoda kolorymetryczna z 
aluminonem). Uzyskane wyniki oceniano statystycznie metodą analizy wariancji 
z wykorzystaniem półprzedziałów ufności T ukey’a. Obliczono także w spółczyn
niki korelacji między plonem a niektórymi właściwościami gleby użytej w do
świadczeniu. Dane zamieszczone w tabelach stanowią średnie wyniki z trzy
letniego cyklu badań.

WYNIKI I DYSKUSJA

W  przeprowadzonych badaniach wapnowanie gleby bardzo kwaśnej w najwię
kszym stopniu modyfikowało jej odczyn, wartość kwasowości hydrolitycznej i 
sumę kationów zasadowych (tab. 1).

W edług Adamus i in. [1989], nawożenie mineralne, zwłaszcza NK, prowadzi 
z reguły do obniżenia pH i zmniejszenia udziału Ca2+, zaś do wzrostu ilości H + w 
kompleksie sorpcyjnym. Natomiast wapnowanie powodowało wzrost udziału 
wapnia wymiennego w sumie kationów z 30 do 90% [Motowicka-Terelak 1974]. 
Zmniejszał się tym samym udział jonów  wodorowych jak  również magnezowych.

Ilość glinu ruchomego w badanej glebie obniżała się także w wyniku w apno
wania oraz nawożenia fosforem, zwłaszcza stosowanym w formie mączki fosfo
rytowej, co wynika z jej odkwaszającego działania (tab. 1).

W ysoką zawartość glinu stwierdza się głównie w glebach zakwaszonych, z 
niedoborami łatwo rozpuszczalnych form fosforu [Haug 1984]. Wielu autorów 
przyznaje [Bartlett, Riego 1974; Borkowska 1988; Prakash, Bhasker 1974], że 
wapnowanie w większym stopniu ogranicza występowanie glinu ruchomego niż 
nawożenie fosforem lub magnezem (w formie siarczanu magnezowego). Jednak 
powstawanie fosforanów glinowych może skutecznie przeciwdziałać toksyczno-
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TABELA 1. Wybrane właściwości gleby po zbiorze jęczmienia jarego 
TABLE 1. Some properties of soil after harvest of spring barley

N awo
żenie
Fertili
zation

pH Al ruch. 
Mobile 
A1
[mg/kg]

. Hh Na К Ca Mg S T V

m[mmol(+)/kg]

S u p erfo sfa t p otró jn y  -  T rip le  su p erp h o sp h a t
Gi 4,18 12,07 27,0 1,63 1,19 17,33 7,42 27,5 53,5 51,3
g 2 6,35 3,18 10,0 1,47 1,53 43,45 7,46 54,1 64,3 84,3
P i 5,27 9,65 18,7 1,53 1,46 28,90 7,06 38,9 56,4 67,2
P2 5,26 5,60 18,4 1,57 1,26 31,80 8,10 42,8 61,4 68,5
Mgi 5,27 7,85 18,9 1,49 1,39 30,13 5,32 38,3 56,3 5 5 ,7
Mg2 5,26 7,40 18,1 1,61 1,33 30,69 9,85 43,4 61,5 69,0

NIR/ 0,17 1,77 2,58 n.i. n.i. 0,80 2,6 2,55 3,4 2,05
LSD (p == 0,05)

M ą czk a  fosfo ry to w a  -  R ock  p h osp h ate  m eal
Gi 4,56 6,76 23,1 1,99 1,23 18,75 8,02 30,04 53,2 56, 0
g 2 6,30 3,17 9,2 1,99 2,68 42,34 8,19 55,17 64,3 85,8
P i 5,34 6,29 16,7 1,90 2,08 30,00 8,30 42,25 59,0 70, 1
P2 5,53 3,64 15,7 2,09 1,84 31,09 7,90 42,95 58,5 71,7
Mgi 5,40 5,50 16,4 1,91 1,96 30,50 5,35 39,67 56,0 69, 1
Mg2 5,47 4,43 15,9 2,07 1,95 30,60 10,86 54,54 61,5 72,7

Kon. 3,50 63,1 28,9 1,40 8,83 13,58 2,02 26,30 55,1 47,5

NIR/ 0,22 1,10 0,65 n.i 0,42 1,43 2,80 0,45 3,30 7,8
LSD (p == 0,05)

Objaśnienia: Gj -  gleba bardzo kwaśna, -  gleba wapnowana, Рр P0-  dawki fosforu, M gr Mg0 -  dawki 
magnezu, Kon. -  kontrola, n.i. -  brak istotnych różnic.
Commentaries: G { -  very acid soil, G., -  limed soil, Рг P0 -  doses of phosphorus, Mgr Mg9 -  doses of mag
nesium, Kon. -  control, n.i. -  not significant differences. ~

ści glinu. M agnez natomiast zmniejsza negatywne oddziaływanie glinu ruchom e
go zarówno przez konkurencję o miejsca aktywne w korzeniu, jak  i przez pow sta
wanie nieszkodliwych kompleksów z jonami S 0 42" (pochodzącymi z M g S 0 4 • 
7 H -O ) [Pokojska 1994].

Źastosowane w niniejszym doświadczeniu nawozy i ich dawki przyczyniały 
się do zwiększenia pojemności sorpcyjnej gleby i do wysycenia jej kompleksu 
sorpcyjnego zasadami (tab. 1). Wzrost pojemności sorpcyjnej następować może 
zarówno w wyniku wapnowania [Motowicka-Terelak 1974], jak  i nawożenia 
fosforem [Phillips i in. 1988]. Jednak według Adamus i in. [1989], nawożenie 
mineralne najczęściej prowadzi do obniżenia sumy kationów zasadowych i nie 
modyfikuje zasadniczo pojemności sorpcyjnej. Znacznie większą rolę w tym 
względzie odgrywa nawożenie organiczne. Jednak M azur i Sądej [1989] stwier
dzili wzrost wartości sumy zasad, pojemności sorpcyjnej i stopnia wysycenia 
gleby zasadami przy stosowaniu nawozów mineralnych, przy obniżaniu się pH.

W  przeprowadzonych badaniach plon jęczm ienia jarego zależał w sposób 
istotny od stosowanego nawożenia. Szczególnie duży plonotwórczy wpływ w y
wierał fosfor oraz wapnowanie. Magnez nie spowodował w tym względzie tak 
znaczących różnic (tab. 2).



TABELA 2. Wybrane cechy jakościow e jęczm ienia jarego uprawianego w warunkach zróżnicow anego naw ożenia m ineralnego i wapnowania  
TABLE 2. Som e qualitative features o f  spring barley grownTin conditions o f  differentiated mineral fertilization and lim ing

Na Superfosfat potrójny -- Triple superphosphat Mączka fosforytowa - Rock phosphate meal
wo
że- ziarno -  grain słoma -  straw ziarno -  grain słoma -  straw
nie
Ferti plon MTZ białko A1 plon białko A1 plon MTZ białko Al plon białko A1
liza [g s.m./wazon] 1000 [g/wazon] [g s.m./wazon] [g/wazon] [g s.m./wazon] 1000 [g/wazon] [g s.т . / [g/wazon
tion crop yield kernel protein crop yield protein crop yield kernel protein wazon] protein

[g d.m./pot] weight [g/pot] [%] [g d.m./pot] [g/pot] Г-] [g d.m./pot] weight [g/pot] [%] crop yield [g/pot] [%]
[g] [g] [g d.m./pot]

Gi 33,0 38,7 4,02 0,029 35,8 2,01 0,052 36,4 44,7 4,26 0,029 35,8 1,61 0,04
g 2 41,4 43,5 5,13 0,028 42,3 2,58 0,033 25,8 48,0 3,84 0,028 42,3 3,21 0,04
P i 35,6 40,0 4,49 0,030 38,4 2,27 0,039 28,4 44,9 3,89 0,029 38,4 2,57 0,04
P2 38,9 42,2 4,63 0,027 39,8 2,31 0,046 33,8 47,7 4,33 0,028 39,8 2,22 0,04
Mgi 36,6 40,8 4,43 0,029 38,5 2,12 0,040 30,5 46,5 4,03 0,028 38,5 2,39 0,04
Mg2 37,9 41,4 4,70 0,028 39,7 2,50 0,045 31,7 46,2 4.15 0,029 39,7 2,38 0,04

К 3,27 20,8 0,61 0,064 6,16 1,03 0,16

NIR/ 1,03 0,9 n.i. 0,0003 1,15 n.i. 0,0003 1,86 0,61 0,1 0,0003 1,45 0,1 0,0002
LSD (p = 0,05)

Objaśnienia jak w tabeli 1. Commentaries as in Table 1.

W. B
ednarek, W. L
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ski
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T A B E L A  3. W spółczynniki korelacji m iędzy plonem  jęczm ienia  jarego a w łaściw ościam i gleby  
wapnowanej, nawożonej fosforem  i m agnezem  

T A B L E  3. D ependence o f spring barley yield on properties o f  lim ed, fertilized with phosphorus
and m agnesium  soil

W łaści Plon -  Crop yield (rxy)
w ości
g leby ziarno słom a korzenie razem ziarno słom a korzenie razem
Soil pro- grain straw roots total grain straw roots total
perties

G leba kwaśna -  A cid soil n == 48 Gleba wapnowana -- Lim ed soil n = 48
pH 0,515 0,286 -0 ,4 2 8 0,415 -0 2 9 2 * * *

Hh -0 ,3 9 6 * -0 ,3 4 4 -0 ,3 0 7 0,637 0,433 * 0 ,600
A l ruch. -0 ,6 2 8 * * 0,543 -0 ,5 8 8 -0 ,4 3 8 * -0 ,5 4 2
M obile
S 0 ,427 0 ,514 * 0,527 * * * *

PI superfosfat -  superphosphat n = 24 PI superfosfat -  superphosphat n = 24
pH 0,563 * * 0,435 * * * *

Hh -0 ,5 9 7 * -0 ,4 0 4 -0 ,4 7 3 * * * *

Al ruch. -0 ,7 6 2 * -0 ,5 3 7 -0 ,7 8 7 -0 ,5 0 6 * -0 ,7 3 0
M obile
S 0 ,677 0,460 0,430 0,588 0,582 * * 0 ,530

PI m ączka fosforow a -  rock phosphate meal PI m ączka fosforow a - rock phosphate
n = 24 meal ni = 24
pH 0 ,609 * * -0 ,5 3 5 -0 ,4 8 4 * * 0 ,440
Hh 0 ,736 0,516 * 0,658 0,620 0,555 -0 ,5 2 9 0,589
Al ruch. * * * * * * * *

M obile
S -0 ,5 3 0 * * -0 ,4 1 7 -0 ,4 5 3 * 0 ,408 *

M g l n = 48 M g2 n = 48
pH * * * * * * * *

Hh * * -0 ,3 1 5 * * * -0 ,3 7 0 *

Al ruch. -0 ,2 9 3 * * * -0 ,3 1 9 * -0 ,3 9 8 -0 ,3 2 5
M obile
S * * 0,305 * * * * *

Zboża najczęściej wykazują mniejszą reakcję w postaci zwyżki plonu na 
nawożenie magnezem w porównaniu np. z fosforem [Ciećko, W yszkowski 1994]. 
Jednak wzrost plonu w wyniku stosowania siarczanu m agnezowego m oże mieć 
miejsce nawet bez zmian pH gleby [Łabuda i in. 1992].

W przeprowadzonych badaniach, obok zwiększenia plonu, poprawiała się 
jakość uzyskiwanego ziarna, co przejawiało się wzrostem masy 1000 ziarn, 
zwłaszcza z obiektów wapnowanych oraz nawożonych fosforem (tab. 2). Na tę 
cechę korzystniej wpływało nawożenie mączką fosforytową niż superfosfatem  
potrójnym.

W iększą masę 1000 ziarn jęczm ienia w wyniku wapnowania oraz nawożenia 
superfosfatem potrójnym uzyskali Thun [1943] i Sałmin [1969].

Zawartość białka w biomasie jęczm ienia jarego zmniejszała się istotnie w 
wyniku nawożenia fosforem, w tym w formie mączki fosforytowej (tab. 2). 
Natomiast zw iększenie ilości białka miało miejsce w następstwie wapnowania i
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tylko nieznacznie pod wpływem nawożenia magnezem. Podobne tendencje wy- 
tąpiły w słomie.

W edług Kudiejarowej [1966], nawożenie fosforem prowadzi do wzrostu ilości 
białka tylko w niektórych gatunkach roślin (groch, len), w jęczmieniu natomiast 
jego  ilość może się zmniejszać.

Zawartość glinu w badanych częściach rośliny zmniejszała się podobnie w 
wyniku stosowanych nawozów i ich dawek w poszczególnych obiektach (tab. 2).

Z obliczonych zależności między plonem jęczm ienia jarego a wybranymi 
właściwościami gleby wynika, że na zakwaszenie gleby najbardziej wrażliwe jest 
ziarno i korzenie, te właśnie części mogą reagować spadkiem plonu w najwię
kszym stopniu (tab. 3). Nie zapobiega temu nawożenie superfosfatem potrójnym, 
ale fosfor w formie mączki fosforytowej poprawia warunki plonowania tej rośliny. 
Jednak zbytnia alkalizacja gleby może również ograniczać plon ziarna. Natomiast 
nawożenie magnezem w formie siarczanu magnezowego nie wywiera tak znacz
nego wpływu na właściwości gleby i plonowanie jęczmienia jarego.

WNIOSKI

Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:
1. Nawożenie fosforem, magnezem i wapnowanie doprowadziło do poprawy 

właściwości fizykochemicznych i chemicznych gleby lekkiej przez regulację jej 
odczynu, zwiększenie pojemności sorpcyjnej i stopnia wysycenia kompleksu 
sorpcyjnego zasadami oraz przez skuteczną eliminację toksycznych jonów  glinu 
ruchomego.

2. W  wyniku zastosowanych nawozów i ich dawek nastąpił istotny wzrost 
plonu jęczm ienia jarego oraz plonu białka, mimo nietypowych dla tego gatunku 
warunków glebowych. Zwiększyła się masa 1000 ziarn, a zawartość glinu w 
częściach użytkowych obniżyła się do poziomu uznanego za bezpieczny w paszy.
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W. BEDNAREK, W. LIPIŃSKI

INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZATION AND LIMING 
ON PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF LIGHT SOIL, 

CROP YIELD AND SOME FEATURES OF SPRING BARLEY

D epartm ent o f  A gricultural C hem istry. Agricultural U n iversity  in L ublin

S U M M A R Y

The influence of mineral fertilization and liming on the physico-chemical 
properties of light soil, crop yield and some features of spring barley in a three-year 
pot experiment ( 1991-1993) was valued. Phosphorus and magnesium fertilization 
and liming have led to improvement of physico-chemical and chemical properties 
of  light soil by regulation of its reaction, increase of sorption capacity, saturation 
of sorption complex and effective elimination of toxic ions of exchangeable 
aluminium. Essential increase in yield of spring barley and yield of protein was 
observed mass of one thousand grains has increased and the content of aluminium 
in utilitarian parts of barley has decreased to the level regarded as safe in feed.
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