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WSTĘP

W śród różnych form upraszczania polowej produkcji roślinnej istotną rolę 
odgrywa zastępowanie nawożenia obornikiem przez nawożenie słomą. Za w yko
rzystaniem słomy jako nawozu przemawiają względy natury ekonomicznej, 
szczególnie jest to ważne w uprawie monokultur roślin zbożowych [Fotyma 1988; 
Zawiślak i in. 1988].

W pływ nawożenia słomą jest wszechstronny, ale oddziałuje ona przede w szy
stkim na podstawowe właściwości fizykochemiczne gleby, takie jak: pojemność 
sorpcyjna, kwasowość hydrolityczna i zawartość składników wymiennych [Her
nando, Polo 1986]. W wielu badaniach [Nowak 1991; Kuduk 1978] podkreślano 
korzystniejszy wpływ obornika niż słomy na wymienione właściwości gleby. 
Schomneier i Rehbein [1988] podają, że na poprawę oddziaływania słomy na 
glebę ma wpływ dodatek do niej azotu mineralnego.

Celem badań było określenie wpływu słomy, obornika i innych nawozów na 
właściwości sorpcyjne i zawartość kationów wymiennych w glebie pod m onokul
turą pszenicy.

METODYKA BADAŃ

D oświadczenie polowe zostało założone w roku 1986 na glebie płowej w ytw o
rzonej z lessu. Odczyn gleby był lekko kwaśny: pH w KC1 -  6,2, zasobność w 
fosfor i potas bardzo wysoka (131 mg P i 304 mg К w 1 kg gleby), a w magnez 
wysoka (88 mg Mg/kg gleby).

W  doświadczeniu uprawiano w ośmioletniej monokulturze pszenicę ozimą 
odmiany Gamma. Doświadczenie założono metodą bloków losowych w trzech 
powtórzeniach. Powierzchnia poletek, z których pobierano próbki glebowe, w y
nosiła 30 m 2. W  doświadczeniu zastosowano następujące nawozy:
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1. Obiekt kontrolny -  NPK
2. Przyoranie samej słomy -  5 t/ha słomy po zbiorze pszenicy + NPK
3. Przyoranie słomy + N ( 1 % N w stosunku do 5 t/ha przy oranej słomy) + NPK
4. W ypalanie słomy -  wypalono całą słomę, 5 t/ha + NPK
5. Obornik (3 t/ha) + NPK
6. W apnowanie (1 t CaO/ha) + NPK
Nawożenie mineralne stosowano we wszystkich obiektach w następujących 

ilościach w przeliczeniu na 1 ha: 70 kg N -  saletra amonowa 34%, 26,2 kg P -  
superfosfat potrójny granulowany 21 % P, 83 kg К -  sól potasowa 41 % K.

Próby glebowe pobierano w czasie wegetacji w trzech terminach, tj. w fazie 
krzewienia (termin I), w fazie kwitnienia (termin II) oraz po zbiorze pszenicy 
(termin III) z trzech głębokości: 0-20 , 20 -40  i 4 0 -6 0  cm.

W pobranych próbach oznaczono:
-  sumę zasad wymiennych i kwasowość hydrolityczną,
-  całkowitą pojemność sorpcyjną, obliczono ją  sumując sumę zasad w ym ien

nych i kwasowość hydrolityczną,
-  kationy wymienne w 1 n octanie amonowym.
Otrzymane wyniki opracowano statystycznie metodą potrójnej klasyfikacji 

krzyżowej.

WYNIKI I DYSKUSJA

Zastosowane nawożenie różnicowało istotnie wielkość pojemności sorpcyjnej 
gleby w okresie wegetacji pszenicy ozimej (tab. 1 ). Zarysowały się pewne tenden
cje korzystnego wpływu niektórych nawozów na tę właściwość.

Największą pojemność sorpcyjną zanotowano w obiektach z wapnem defeka
cyjnym. Jest to związane z wniesieniem dużej ilości kationów wymiennych 
wapnia [Malińska, Pietrasz-Kęsik 1988].

Gleba pozostałych obiektów charakteryzowała się zbliżoną wielkością poje
mności sorpcyjnej. Na podstawie otrzymanych wyników trudno potwierdzić 
pogląd Kuduka [1978] o korzystnym wpływie dodatku azotu mineralnego do 
słomy na zwiększenie pojemności sorpcyjnej. Udowodniono jednak zakwaszające 
działanie nawozów azotowych, co pośrednio wpływa na zmniejszenie pojemności 
sorpcyjnej gleby.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że czynnikiem 
istotnie różnicującym ten element żyzności gleby jest głębokość profilu. Znaczący 
spadek pojemności sorpcyjnej w warstwie 4 0 -6 0  cm w stosunku do warstw 
nadległych może być spowodowany mniejszą zawartością koloidów glebowych.

Drugim czynnikiem mającym istotny wpływ na pojemność sorpcyjną jest 
termin pobrania prób. W terminie drugim, tj, w czasie kwitnienia pszenicy, 
wykazano istotny wzrost pojemności sorpcyjnej w stosunku do terminu p ierwsze
go, tj. okresu krzewienia. Po zbiorze odnotowano w glebach spadek tej wartości 
tylko w stosunku do terminu drugiego, co może być spowodowane większym 
pobieraniem składników pokarmowych od fazy kwitnienia do zbioru.

Wielkość sumy zasad zależała istotnie od rodzaju nawożenia, głębokości i 
terminu pobrania prób (tab. 2).

Rozpatrując wpływ stosowanego nawożenia na wielkość sumy zasad niezależ
nie od tereminu pobrania prób, należy stwierdzić, że najkorzystniej oddziaływało
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nawożenie wapnem defekacyjnym + NPK. Istotnie niższą wartość sumy zasad w 
stosunku do obiektu wapnowanego stwierdzono na poletkach z obornikiem + 
NPK. W  pozostałych obiektach występowała zbliżona ilość zasad. Nawożenie 
słomą + NPK  spowodowało lekki spadek tej wartości w stosunku do obiektu 
kontrolnego.

Termin pobierania prób istotnie różnicował wielkość sumy zasad. Najmniej 
zasad stwierdzono w terminie pierwszym. W  fazie kwitnienia pszenicy nastąpiło 
ich istotne zwiększenie, co mogło być spowodowane większą mineralizacją 
wniesionych nawozów organicznych w miarę wzrostu temperatury i opadów w 
okresie późnej wiosny i lata. W terminie trzecim stwierdzono znaczne obniżenie 
sumy zasad w stosunku do terminu drugiego, co należy wiązać z pobieraniem 
dużej ilości składników pokarmowych przez rośliny. Stwierdzono również, że na 
ilość kationów wymiennych wpływ nawozowy słomy w porównaniu z obornikiem 
przedstawia się korzystniej niż wynika to z badań Adamusa [1989] i Gawrońskiej- 
Kuleszy i in. [1989]. Natomiast Nowak [1991] wskazuje na słomę jako nawóz 
wpływający korzystnie na wielkość sumy zasad i równorzędny do obornika. 
Zawartość kationów wymiennych na głębokości 0 -2 0  i 20 -4 0  cm była zbliżona, 
a istotnie niższa dopiero w warstwie 4 0 -6 0  cm.

Kwasowość hydrolityczna (tab. 3) zmniejszała się w glebie wraz z głębokością 
niezależnie od terminu i sposobu nawożenia.

N awożenie istotnie różnicowało wielkość kwasowości hydrolitycznej. N ajw ię
kszą jej wartość odnotowano w obiektach nawożonych słomą z dodatkiem azotu 
mineralnego. W iąże się to nie tylko z zakwaszającym działaniem jonów  am ono
wych, ale także sama słoma przyczyniła się do wzrostu kwasowości hydrolitycznej 
[Nowak 1991]. Obornik ma właściwości odkwaszające i w związku z tym mówi 
się o jego  wyższości w tym względzie nad słomą. W naszych badaniach pogląd 
ten nie znajduje potwierdzenia. Kwasowość hydrolityczna z obiektów naw ożo
nych obornikiem jest zbliżona do kwasowości obiektów ze słomą paloną oraz 
samą słomą i jest istotnie wyższa niż w obiekcie kontrolnym i wapnowanym. 
Termin pobierania prób nie miał wpływu na wielkość kwasowości hydrolitycznej.

Na zawartość magnezu w kompleksie sorpcyjnym oddziaływał istotnie rodzaj 
nawożenia (tab. 4). Najwięcej magnezu było w obiektach nawożonych wapnem 
defekacyjnym w stosunku do pozostałych obiektów. Na zawartość jonów  wapnia, 
potasu i sodu, niezależnie od terminu pobierania prób i głębokości gleby, naw o
żenie nie miało istotnego wpływu (tab. 5-7).

Zawartość magnezu wzrastała istotnie wraz z głębokością. M agnez jes t  pier
wiastkiem łatwo ulegającym przemieszczaniu do niższych warstw gleby [Adamus 
1989]. Natomiast wapń i sód w kompleksie sorpcyjnym wszystkich badanych 
warstw były rozmieszczone równomiernie. Zawartość potasu różniła się istotnie 
między poszczególnymi poziomami gleby. Najwięcej potasu stwierdzono w w ar
stwie ornej, co wywołane było prawdopodobnie silnym wiązaniem tego pierw ia
stka przez kompleks sorpcyjny [Malińska, Pietrasz-Kęsik 1988]. Zawartość 
potasu malała wraz z głębokością, osiągając trzykrotnie niższą wartość w warstwie 
40-60 cm w stosunku do warstwy ornej.

Termin pobierania prób, niezależnie od sposobu nawożenia i głębokości, 
istotnie wpłynął na zawartość badanych pierwiastków w kompleksie sorpcyjnym. 
Ilość magnezu w okresie wegetacji pszenicy malała w sposób istotny. M ożna 
przypuszczać, że było to spowodowane wzmożonym pobieraniem tego p ierw ia
stka przez rośliny oraz przemieszczaniem się ruchomego magnezu w głąb gleby.



TABELA 1. Pojem ność sorpcyjna badanej gleby [m m ol(+)/kg gleby]
TABLE 1. Sorptive capacity o f investigated soil [m m ol(+)/kg]

OnOn

Nawożenie
Fertilization

I termin 
I date of sampling 

głębokość -  depth [cm]

x Nawoź, 
x I termin 
x Fertili
zation 
x I date

II termin
11 date of sampling 
głębokość -- depth [cm]

x Nawoź. III termin 
x II termin III date of sampling 
x Fertili- głębokość -  depth [cm]

x Nawoź, 
x III termin 
x Fertili
zation 
x III date

x Nawożenie x głębokość 
x Fertilization x depth 
głębokość -  depth [cm]

X

Nawożenie
X

Fertilization
0-20 20^10 40-60 0-20 20-40 40-60 x II date 0-20 20-40 40-60 0-20 20-40 40-60

NPK 91,07 90,81 87,42 89,97 113.71 112.49 106.70 110,97 117,16 123,94 85,24 108,78 107,31 109,08 93,12 103,17

Słoma 
Straw 
+ NPK

91,60 99,60 86,29 92,50 117,26 129,85 118,40 121,84 116,42 113,77 84,56 104,92 105,43 114,41 96,42 106,42

Słoma
Straw
+ N + NPK

93,08 95,31 98,62 95,67 114,11 118,20 121,41 117,91 101,78 107,43 84,43 98,01 102,99 106,98 101,62 103,86

Słoma spal. 95,61 
Burned straw 
+ NPK

99,58 88,83 94,67 118,28 120,72 89,37 109,46 105,87 106,17 93,70 101,82 106,49 108,82 90,63 101,98

Obornik 
Manure 
+ NPK

101,74 99,53 82,79 94,69 129,65 106,59 92,55 109,63 93,17 100,20100,46 97,94 108.22 102,11 91,93 100,75

Wapno 
Lime 
+ NPK

106,97 113,51 85,15 101,88 144,68 131,26 100,48 125,47 114,35 114,88103,16 110,80 122,00 119,88 96,26 112,71

x termin 96,68 
x głębokość 
x date x depth

99,72 88,18 122,96 119,65 104,82 108,08 111,06 91,99 109,24 110,21 94,10

x termin 
x date

94,86 115,88 103,71

Nawożenie -  fertilization -  ni -  n.s.; termin -  date 8,14*; głębokość -  depth 8,14*; nawożenie x termin -  fertilization x date -  ni -  n.s.; nawożenie x głębokość -  fertilization x
depth -  ni. -  n.s.; termin x głębokość -  date x depth -  n.i. -  n.s.; * NIR (0,05) -  LSD (0,05); ** NIR (0,01) -  LSD (0,01)
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TABELA 2. Sum a zasad [mmol (+)/kg gleby]
TABLE 2. Total exchange basis [mmol (+)/kg o f  soil]

Nawożenie
Fertilization

I termin 
I date of sampling 

głębokość -  depth [cm]

x Nawoź, 
x I termin 
x Fertili

II termin 
II date of sampling 

głębokość -  depth [cm]

x Nawoź. III termin 
x II termin III date of sampling 
x Feilili- głębokość -  depth [cm]

x Nawoź, 
x III termin 
x Fertili
zation 
x III date

x Nawożenie x głębokość 
x fertilization x depth 

głębokość -  depth [cm]

X

Nawożenie
X

Fertilization

0-20 20^ 0  40-60
zation 
x I date 0-20 20 ^ 0  40-60

£u llV J! 1

x II date 0-20 20-40 40-60 0-20 20-40 40-60

NPK 79,07 79,19 79,92 79,39 99,46 102,37 99,90 100,34 109,66 119,44 81,49 103,53 96,06 100,33 86,87 94,42

Słoma 78,10 87,98 90,10 85,39 104,89 120,48 112,03 112,47 101,42 102,52 77,81 93,92 94,80 103,36 93,31 97,26

Straw
+ NPK

Słoma 74,71 80,69 91,50 82,30 94,74 102,40 115,41 104,18 85,66 97,88 79,95 87,76 85,04 93,59 95,62 91,41

Straw
+ N + NPK

Słoma spal. 83,24 84,97 81,33 83,18 99,16 110,97 84,12 98,08 87,94 94,9287,33 90,07 90,12 96,95 84,26 90,44

Burned straw
+ NPK

Obornik 86,37 87,16 76,04 83,19 113,25 96,94 86,83 99,01 74,05 88,9593,71 85,57 91,22 90,98 85,56 89,25

Manure
+ NPK

Wapno 102,10 107,89 79,15 96,38 137,93 124,49 94,86 119,23 101,98 104,7696,79 101,18 114,00 112,51 90,26 105,59

Lime
+ NPK

x Termin 83,93 87,98 83,01 108,24 109,66 98,76 93,45 101,3786,18 95,21 99,67 89,31

x głębokość 
x Date x depth

x Termin 84,97 105,55 93,67
x Date

nawożenie- fertilization -  15,44*; termin -  date -8,78**; głębokość -  depth 8,78*; nawożenie x  termin -  fertilization x date - ni -  n.s.; nawożenie x  głębokość
-  fertilization x depth -  n.i. - n.s.; termin x  głębokość -  date x  depth -  n.i. -  n.s.; * NIR (0,05) -  LSD(0,05); ** NIR (0,01) -  LSD (0,01)
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TABELA 3. K w asow ość hydrolityczna [mmol H+/kg gleby 1
TABLE 3. Hydrolytic acidity [m m ol H+/kg o f soff]

Nawożenie
Fertilization

I termin 
I date of sampling 

głębokość -  depth [cm]

x Nawoź, 
x I termin 
x Fertili
zation 
x I date

II termin 
II date of sampling 

głębokość -  depth [cm]

x Nawoź. III termin 
x II termin III date of sampling 
x Fertili- głębokość -  depth [cm]

x Nawoź, 
x III termin 
x Fertili
zation 
x III date

x Nawożenie x głębokość 
x fertilization x depth 
głębokość -  depth [cm]

X

Nawożenie
X

Fertilization
0-20 20^ 0 40-60 0-20 20-40 40-60 x II date 0-20 2Q-40 40-60 0-20 20-40 40-60

NPK 12,00 11,62 7,50 10,37 14,25 10,12 7,50 10,62 7,50 4,50 3,75 5,25 11,25 8,75 6,25 8,75

Słoma 
Straw 
+ NPK

13,50 11,62 6,37 10,49 12,67 9,37 6,37 9,37 15,00 11,25 6,75 11,00 13,62 10,75 6,50 10,89

Słoma
Straw
+ N + NPK

18,37 14,62 7,12 13,37 19,37 15,75 6,00 13,71 16,12 9,75 4,87 10,25 17,95 13,37 5,10 12,44

Słoma spal. 12,37 
Burned straw 
+ NPK

14,62 7,50 11,50 19,12 9,75 5.25 11,37 17,62 11,25 6,37 11,75 16,37 11,87 6,37 11,54

Obornik 
Manure 
+ NPK

15,37 12,37 6,75 11,50 16,50 9,75 5,62 10,62 19,12 11,25 6,75 12,37 6,10 11,12 6,37 11,50

Wapno 
Lime 
+ NPK

4,87 5,62 6,00 5,50 6,75 6,37 5,62 6,25 12,37 10,12 6,37 9,62 7,10 7,37 5,10 7,12

x Termin 12,75 
x głębokość 
x Date x depth

11,74 6,87 14,73 10,18 6.06 14,62 9,69 5,81 14,03 10,54 6,25

x Termin 
x Date

10,45 10,32 10,04

nawożenie -  fertilization -  2,21**; termin -  date -  ni - ns; głębokość -  depth -  date -  1,26**; nawożenie x termin -  fertilization x date -4 ,8 3 * * ; nawożenie x
głębokość -  fertilization x depth -  4,83**; termin x głębokość -  date x depth -  2,98*; * NIR (0,05) -  LSD (0,05) ; ** NIR (0,01) -  LSD (0,01)



TABELA 4. Zawartość m agnezu w kom pleksie sorpcyjnym  [m m ol(+)/kg]
TABLE 4. Content o f m agnesium  in sorption com plex [m m ol(+)/kg]

Nawożenie
Fertilization

I termin 
I date of sampling 

głębokość -  depth [cm]

x Nawoź, 
x I termin 
x Fertili
zation 
x I date

II termin 
II date of sampling 

głębokość -  depth [cm]

x Nawoź. III termin 
x II termin III date of sampling 
x Fertili- głębokość -  depth [cm]

x Nawoź, 
x III termin 
x Fertili
zation 
x III date

x Nawożenie x głębokość 
x fertilization x depth 

głębokość -  depth [cm]

X

Nawożenie
X

Fertilization
0-20 20-40

очо

0-20 20^ 0 40-60
лапин
x II date 0-20 20-40 40-60 0-20 20-40 40-60

NPK 9,14 8,52 14,38 10,68 10,27 12,74 10,68 11,23 8,22 11,71 5,54 6,49 9,21 10,99 10,20 10,13

Słoma 
Straw 
+ NPK

10,78 13,15 15,82 13,25 9,24 11,09 5,34 8.56 7,39 7,80 9,24 8,14 9,14 10,68 10,13 9,98

Słoma
Straw
+ N + NPK

7,50 8,62 16,52 10,89 8,22 7,80 14,38 10,13 4,52 7,39 6,78 6,23 6,75 7,94 12,57 9,08

Słoma spal. 9,65 
Burned straw 
+ NPK

8,52 14,07 10,75 9,04 12,33 9,04 10,14 5,03 6,50 9,24 6,82 7,91 9,12 10,78 9,27

Obornik 
Manure 
+ NPK

8,77 9,34 12,12 10,08 9,86 10,68 15,61 12,05 3,08 0,62 10,27 4.66 7,24 6,88 12,67 8,93

Wapno 
Lime 
+ NPK

16,54 12,84 13,35 14,24 14,79 9,45 9,45 11,23 16,44 17,67 23,22 19,11 15,92 13,32 15,34 14,86

x Termin 10,20 
x głębokość 
x date x depth

10,17 14,38 10,24 10,68 10,75 7,45 8,62 10.72 9,36 9,82 11,95

x Termin 
x Date

11,65 10,56 8,93

Nawożenie -  fertilization -  3,83**; termin -  date -2 ,1 8 *  ; głębokość -  depth -  2,18* ; nawożenie x  termin -  fertilization x  dale -  8,37** ; nawożenie x głębokość
-  fertilization x  depth -  ni. - n.s. ; termin x głębokość -  date x  depth -  ni - n.s.; *NIR (0,05) -  LSD (0,05); ** NIR (0,01) -  LSD (0,01)

Pojem
ność 

sorpcyjna 
a 

naw
ożenie



TABELA 5. Zawartość wapnia w kom pleksie sorpcyjnym  [m m ol(+)/kg]
TABLE 5. Content o f  calcium  in sorption com plex [ mmol (+)/kg]

Nawożenie
Fertilization

I termin 
I date of sampling 

głębokość -  depth [cm]

x Nawoź, 
x I termin 
x Fertili
zation 
x I date

II termin 
II date of sampling 

głębokość -  depth [cm]

x Nawoź. III termin 
x II termin III date of sampling 
x Fertili- głębokość -  depth [cm]

x Nawoź, 
x III termin 
x Fertili
zation 
x III date

x Nawożenie x głębokość 
x Fertilization x depth 
głębokość -  depth [cm]

X

Nawożenie
X

Fertilization
0-20 20-40 40-60 0-20 20-40 40-60 x II date 0-20 20-40 4(>-60 0-20 20-40 40-60

NPK 56,13 56,75 57,38 56,75 77,34 81,08 84,83 81,08 87,94 95,73 70,48 84,62 73,80 77,75 70,89 74,15

Słoma 
Straw 
+ NPK

52,39 61,12 66,73 60,08 83,58 103,89 102,84 96,77 74,84 77,34 61,75 71,31 70,27 80,78 77,11 76,05

Słoma
Straw
+ N + NPK

51,76 57,97 66,11 58,61 73,60 81,08 97,30 83,99 68,61 77,34 67,36 71,10 64,66 72,13 76,92 71,24

Słoma spal. 56,76 
Burned straw 
+ NPK

59,87 58,00 58,21 75,84 89,92 72,35 79,33 69,86 76,09 73,97 73,30 67,49 75,26 68,10 70,28

Obornik 
Manure 
+ NPK

57,80 55,51 53,01 55,44 86,07 77,34 68,61 77,34 58,63 74,97 76,72 70,10 67,50 69,27 66,11 67,63

Wapno 
Lime 
+ NPK

69,85 77,96 58,00 68,60 109,78 107,28 82,33 99,80 71,10 73,60 66,73 70,48 83,58 86,28 69,02 79,63

x Termin 57,44 
x głębokość 
x date x depth

61,53 59,87 84,36 90,08 84,71 71,83 79,12 69,50 71,22 76,91 71.34

x Termin 
x Date

59,62 86,39 73,49

Nawożenie -  fertilization -  ni - ns; termin -d a te  -  6,39**; głębokość -  depth -  ni - ns; nawożenie x termin -  fertilization x  date -  ni - ns ; nawożenie x  głębokość
-  fertilization x depth -  ni - ns; termin x głębokość -  date x  depth -  ni - ns; * NIR (0,05) -  LSD (0,05);*NIR (0,01) -  LSD (0,01)
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TABELA 6. Zawartość potasu w kom pleksie sorpcyjnym  [m m ol(+)/kg]
TABLE 6. Content o f potasium in sorption com plex [m m ol (+)/kg]

Nawożenie
Fertilization

I termin 
I date of sampling 

głębokość -  depth [cm]

x Nawoź, 
x 1 termin 
x Fertili
zation 
x I date

II termin 
II date of sampling 

głębokość -  depth [cm]

x Nawoź, 
xlltermin 
x Fertili
zation 
x II date

III termin 
III date of sampling 
głębokość -  depth [cm]

x Nawoź, 
x III termin 
x Fertili
zation 
x III date

x Nawożenie x głębokość 
x Fertilization x depth 
głębokość -  depth [cm]

X

Nawożenie
X

Fertilization
0-20 20-40 40-60 0-20 20^ 0 40-60 0-20 20-40 40-60 0-20 20-40 40-60

NPK 13,49 14,29 7,79 11,86 11,45 8,12 3,13 7,57 13,05 11,80 5,15 10,00 12,66 11,40 5,35 9,81

Słoma 
Straw 
+ NPK

14,61 13,32 7,07 11,66 11,61 5,44 3,13 6,73 18,68 16,80 6,36 13,95 14,97 11,85 5,52 10,78

Słoma
Straw
+ N + NPK

15,11 13,73 8,44 12,43 12,48 13,11 3,13 9,57 12,12 12,47 5,40 9,99 13,24 13,10 5,66 10,66

Słoma spal. 
Burned straw 
+ NPK

16,47 16,17 8,89 13,84 13,79 8,32 2,24 8,12 12,58 11,87 4,67 9,71 14,28 12,12 5,27 10,55

Obornik 
Manure 
+ NPK

19,43 21,88 10,49 17,27 16,76 8,38 2,24 9,13 11,96 12,92 6,24 10,3 16,05 14,39 6,32 12,25

Wapno 
Lime 
+ NPK

15,30 16,66 7,41 13,12 12,80 7,55 2,56 7,63 14,01 13,04 6,43 11,16 14,04 12,41 5,47 10,64

x Termin 15,73 
x głębokość 
x Date x depth

16,01 8,35 13,15 8,49 2,74 13,73 13,15 5,71 14,20 12,45 5,60

x Termin 
x Date

13,36 8,12 10,86

Nawożenie -  fertilization -  ni - ns; nawożenie x  termin -  fertilization x  date -  135**; głębokość -  depth -  1,35**; nawożenie x  termin -  fertilization x  date -
5,18**; nawożenie x  głębokość -  fertilization x depth -  ni - ns; termin x  głębokość -  date x  depth -  3,20*; *NIR (0,05) -  LSD (0,05); **NIR (0,01) -  LSD

(0,01) ^
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TABELA 7. Zawartość sodu w kom pleksie sorpcyjnym  [m m ol(+)/kg]
TABLE 7. Content o f sodium  in sorption com plex [m m ol(+)/kg]

Nawożenie I termin 
Fertilization I date of sampling

głębokość -  depth [cm]

x Nawoź, 
x I termin 
x Fertili
zation 
x I date

II termin 
II date of sampling 

głębokość -  depth [cm]

x Nawoź. III termin 
x Iltermin III date of sampling 
x Fertili- głębokość -  depth [cm]

x Nawoź, 
x Illtermin 
x Fertili
zation 
x III date

x Nawożenie x głębokość 
x fertilization x depth 

głębokość -  depth [cm]

X

Nawożenie
X

Fertilization
0-20 20-40

оо

0-20 2 0 ^ 0  40-60
ü c i l lU ll

x II date 0-20 20-40 40-60 0-20 20 ^ 0 40-60

NPK 0,31 0,38 0,37 0,35 0,40 0,43 0,56 0,46 0,45 0,50 0,41 0,45 0,39 0,43 0,45 0,42

Słoma 0,32 
Straw 
+ NPK

0,39 0,48 0,40 0,46 0,41 0,67 0.51 0,51 0,58 0,46 0,52 0,43 0,46 0,54 0,47

Słoma 0,34 
Straw
+ N + NPK

0,37 0,41 0,37 0,44 0,46 0,60 0,50 0,41 0,48 0,41 0,43 0,40 0,44 0,47 0,43

Słoma spal. 0,36 
Burned straw 
+ NPK

0,40 0,37 0,38 0,49 0,50 0,49 0,49 0,49 0,46 0,45 0,47 0,45 0,45 0,43 0,44

Obornik 0,37 
Manure 
+ NPK

0,43 0,42 0,40 0,56 0,44 0,47 0,49 0,38 0,44 0.48 0,43 0,44 0,44 0,45 0,44

Wapno 0,41 
Lime 
+ NPK

0,49 0,39 0,43 0,56 0,61 0,52 0,56 0,43 0,45 0,41 0,43 0,47 0,51 0,44 0,47

Termin 0,35 
x głębokość 
Date x depth

0,41 0,41 0.48 0,47 0,55 0,45 0,48 0,44 0,43 0,46 0,47

Termin
Date

0,3 0,50 0,46

Nawożenie -  fertilization -  ni -  ns, termin -  date -  0,04**, głębokość -  depth -  ni -  ns, nawożenie x termin -  fertilization x  date -  ni - ns, nawożenie x  głębokość
-  fertilization x depth -  ni - ns, termin x głębokość -  date x  depth -  ni - ns. *NIR (0,05) -  LSD (0,05), **NIR (0,01) -  LSD (0,01)
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Od fazy krzewienia do fazy kłoszenia następował wzrost zawartości wapnia i 
sodu, co wiąże się z większą mineralizacją nawozów organicznych w tym okresie 
i mniejszym ich pobieraniem przez rośliny. W  fazie zbioru zaś nastąpił istotny 
spadek zawartości tych pierwiastków w stosunku do poprzednich terminów. W  
okresie od kłoszenia do zbioru rośliny pobrały więcej składników, szczególnie w 
obiektach nawożonych nawozami organicznymi niż na początku wegetacji.

Zawartość potasu w kompleksie sorpcyjnym była największa w terminie 
pierwszym, a najmniejsza w terminie drugim. Termin trzeci charakteryzował się 
zwiększoną ilością potasu w kompleksie sorpcyjnym. M ożna to tłumaczyć bardzo 
intensywnym pobieraniem potasu w okresie kłoszenia zbóż. Natomiast zw iększe
nie ilości potasu w okresie zbioru wynika ze zjawiska zwrotu go do gleby. 
W spółdziałanie terminu pobierania prób z nawożeniem miało istotny wpływ na 
zawartość potasu i magnezu, czego nie stwierdzono w przypadku wapnia i sodu.

Ilość potasu w kompleksie sorpcyjnym w fazie krzewienia w obiektach naw o
żonych obornikiem + N PK znacznie przewyższała tę ilość na poletkach naw ożo
nych słomą + NPK, słomą z azotem mineralnym + N PK oraz w obiekcie 
kontrolnym. Spowodowane to było wniesieniem dużej ilości tego pierwiastka 
wraz z obornikiem. Można wysunąć wniosek, iż obornik przewyższa w tym 
względzie wartość nawozową słomy [Zimniak 1969/70]. Natomiast Kuduk [1979] 
podaje, że wartość nawozowa słomy pod względem zawartości potasu nie ustępuje 
obornikowi.

WNIOSKI

Przeprowadzone badania gleby w ósmym roku uprawy pszenicy w m onokul
turze nawożonej różnymi nawozami pozwoliły na sformułowanie następujących 
wniosków:

1. Pojemność sorpcyjna gleby i suma zasad wymiennych kształtowały się 
podobnie przy nawożeniu słomą i obornikiem.

2. Nawozy organiczne powodowały istotny wzrost kwasowości hydrolitycznej 
w stosunku do obiektu kontrolnego i gleby wapnowanej, zwłaszcza przy naw oże
niu słomą.

3. Stosowane nawozy organiczne nie miały decydującego wpływu na zaw ar
tość kationów wymiennych w kompleksie sorpcyjnym.

4. Pojemność sorpcyjna i suma zasad wymiennych, a także wysycenie kom 
pleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi były różne w trzech terminach pobie
rania prób glebowych.

5. Pojemność sorpcyjna i suma zasad wymiennych w warstwach z głębokości
0 -2 0  i 2 0 -4 0  była zbliżona i istotnie wyższa w porównaniu z warstwą 4 0 -6 0  cm.

6. Rozmieszczenie wapnia i sodu w badanym profilu do głębokości 60 cm było 
zbliżone, zawartość potasu malała, natomiast magnezu rosła wraz z głębokością.

LITERATURA

ADAM US M. 1989: Wpływ zróżnicowanego nawożenia organicznego i mineralnego na niektóre
elementy żyzności gleby. Rocz. Glebozn. 40, 1: 101-1 11.

FOTYMA M. 1988: Nawożenie roślin w zmianowaniach specjalistycznych i monokulturach. Zesz.
Probl. Post. Nauk Roi. 331: 205-215.

GAW ROŃSKA-KULESZA A., LENART S., SUW ARA I. 1989: W pływ wieloletniego nawożenia



74 J. W inter

organicznego i mineralnego na niektóre właściwości chemiczne warstwy ornej i podornej gleby. 
Rocz. Glcbozn. 41, 1: 21-27.

HERNANDO S., POLO A. 1986: Transformation de Ca paja de trigo por la accion de stintos hongos. 
Agrochemia  3/4-5/: 25-34.

KUDUK CZ. 1978: W pływ nawożenia słonićj gleb lekkich na niektóre właściwości chemiczne, fizyczne 
i biologiczne. Rocz. Glcbozn. 29, 2: 67-77.

KUDUK CZ. 1979: Nawożenie słoniu gleb zwięzłych. Rocz. Glcbozn. 30, 2: 85-93.
MALIŃSKA M., PIETRASZ-KĘSIK G. 1988: Wpływ wapnowania oraz nawożenia potasem i magne

zem na plony roślin i właściwości gleby wytworzonej z gliny lekkiej. Pcim. Pul. 91: 89-105.
NOWAK G. 1991: Oddziaływanie słomy na plonowanie roślin i właściwości gleby w czteroletnim  

doświadczeniu wazonowym. Zcsz. Nauk. ART Olsztyn, 52: 129-136.
SCHOiVlNEIER H., REHBLIN G. 1988: Zur Strohdiingung bei unterschiedlicherGetreidekonzentration 

auf Sandlöss-Braunschwarzerde. Arch. Ackcr PJlbau 32, 10: 659-665.
ZAW IŚLAK K., ADAM IAK J., TYBULSKI J. 1988: Dynamika substancji organicznych i składników 

mineralnych w warstwie uprawnej gleby pod wieloletnimi monokulturami. Zcsz.. Probl. Post. Nauk 
Roi. 331: 237—243.

ZIMNI AK Z. 1969/70: Wpływ terminu przyorania słomy oraz dawek i sposobów stosowania azotu na 
plony roślin i niektóre właściwości gleby. Rocz. Nauk Roi. 96. 1: 163-185.

JÓZEFA WIATER

EFECT OF FERTILIZATION STRAW, FARMYARD  
MANURE AND LIMING ON PHYSICO-CHEMICAL 

PROPERTIES SOIL IN 8-YEAR CULTIVATION WINTER 
WHEAT IN MONOCULTURE

Department of Agricultural Chemistry, Agricultural Academy of Lublin

S U M M A R Y

On the basic of field experiment, the influence of wheat straw, applied in three 
different ways, and of fertilization with NPK and farmyard manure on sorption 
capacity of loess soil, as well as on hydrolytic acidity and the content of exchan
geable cations was studied. Winter wheat has been cultivated on this field as 
monoculture. Determinations were performed in a dynamic mode -  in three forms 
during wheat vegetation and at three soil depth: 0 -20 ,  20-40, 4 0 -6 0  cm. It was 
stated that the fertilization used in this 8-year experiment did not effect signifi
cantly the value of soil sorption capacity. However it caused the significant 
increase in hydrolytic acidity: its the highest value were found on plots treated 
with barley straw. The date of soil sampling influenced the sorption capacity, 
hydrolytic acidity and saturation of sorption complex with base cations. Soil depth 
appeared to be a factor which significantly differentiated all of the properties 
analysed.
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