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WSTĘP
Degradacja gleby oznacza pogorszenie jej właściwości chemicznych, fizy

kochemicznych, fizycznych i biologicznych oraz spadek aktywności biologicznej, 
która powoduje zmniejszenie ilości i jakości produkowanej biomasy roślin. Ja
skrawym przykładem degradacji gleby jest wymywanie kationów zasadowych 
(Ca2+, Mg ) zwiększająca się koncentracja jonów H+, Fe3+, Al3+, Mn2+ i stopnio
we zakwaszenie gleby [Filipek, Dechnik 1995; Badora 1999; Kabata-Pendias, 
Pendias 1999].

Wpływ nawożenia mineralnego, głównie azotowego i potasowego, na zawar
tość aktywnych form glinu i manganu polega przede wszystkim na wzroście 
zakwaszenia gleby prowadzącego do uwalniania się nadmiernych ilości tych 
pierwiastków. Nawozy organiczne natomiast zwiększają zdolności buforowe 
gleby [Mazur i in. 1998; Badora 1999; Filipek, Badora 1999].

Całkowite i długotrwałe usunięcie chwastów przez herbicydy w sadach, jak 
podaje Lipecki [1998], zwykle obniża zawartość substancji organicznej w glebie 
i zwiększa jej zakwaszenie. Bielińska [1997 i 1998] twierdzi, że murawa jest 
jednym z czynników hamujących procesy degradacji gleby w sadzie.

Celem niniejszej pracy było zbadanie zawartości aktywnych form Al i Mn w 
glebach z wybranych sadów w pasach herbicydowych i w pasach murawy.

OBIEKT I METODYKA BADAŃ

Lokalizacja sadów i opis materiału glebowego

Badania opisywane w niniejszej pracy zostały przeprowadzone na próbkach 
glebowych pobranych z sadów położonych w dwóch miejscowościach: Brzezna 
i Skierniewice. Charakteryzowały się one składem granulometrycznym w pasie 
herbicydowym podanym w tabeli 1.
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TABELA 1. Skład granulometryczny próbek glebowych z Brzeznej i ze Skierniewic 
TABLE 1. Particle size distribution of soil samples from Brzezna and Skierniewice

Obiekty
Treat
ments

Głębokości 
Depths [cm]

Procent frakcj i o średnicy -  The percentage of fractions with diameter 
[mm]
1,0-0,1 0,1-0,02 <0,02

Brzezna
H 0-20 21 41 38

20-40 24 36 40
40-80 18 38 44

Skierniewice
H 0-20 68 16 16

20-40 57 16 27
40-80 59 16 25

H -  pas herbicydowy -  herbicide zone

Sad w Brzeznej jest położony na terenie Instytutu Sadownictwa, na dolnej partii 
stoku o nachyleniu 6°, na wysokości 335 m n.p.m. Był to sad jabłoniowy, odmiany 
Śampion o rozstawie rzędów 3,5 x 1,5. Glebę zaliczono do typu brunatnego, 
podtyp brunatna wyługowana wytworzona z utworów zwietrzelinowych i napły
wowych w obrębie warstw podmagurskich i hieroglifowych fliszu karpackiego.

Glebę ze Skierniewic zaliczono do typu gleby bielicowej wytworzonej z piasku 
gliniastego mocnego w warstwie 0-20 cm i przechodzącego w glinę piaszczystą 
w warstwach głębszych. Sad położony jest na równinie. Jest to sad jabłoniowy, 
odmiany Jonathan.

Nawożenie w obu sadach było następujące: 150 kg N/ha, 300 kg K20/ha, 75 
kg P20 5/ha. Nawozy stosowano jednorazowo w postaci saletry amonowej, soli 
potasowej 60% i superfosfatu potrójnego.

W sadzie w Brzeznej 10-15 lat temu stosowano herbicyd Simazin do 10 kg/ha, 
natomiast w Skierniewicach Roundup w dawce 5 dm3/ha.

Gleby do analizy pobrano z następujących obiektów: z trzech pasów herbicy
dowych (H), z trzech pasów murawy (M) oraz trzy próbki z pasu kontrolnego (K), 
znajdującego się na obrzeżach sadu, poza zasięgiem działania herbicydów. W 
każdym obiekcie pobrano próbki glebowe z trzech głębokości: 0-20, 20^40 i 
40-80 cm. W każdym sadzie wykonano jedną odkrywkę i pobrano 54 próbki 
glebowe.

Metodyka badań laboratoryjnych

W próbkach glebowych z sadów oznaczono aktywne formy Al i Mn [Porębska, 
Mulder 1994] używając w tym celu następujących ekstrahentów: 1 M KC1 -  
ekstrakcja wymiennych form; 0,5 M CuCl2 -  ekstrakcja wymiennych form i słabo 
związanych z substancją organiczną gleby; 0,1 M Na4P20 7 -  ekstrakcja form 
wymiennych i mocno związanych z substancją organiczną gleby, 1 M 
(NH4)2(COO)2 -  ekstrakcja amorficznych, nieorganicznych związków. Stężenie 
badanych pierwiastków w wymienionych ekstraktach oznaczano metodą atomo
wej spektrometrii absorpcyjnej (ASA). Stężenie Al oznaczono w atmosferze
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tlenku azotu (I). Kwasowość hydrolityczną oznaczono metodą Kappena, a pH w 
0,01 M CaCl2 i w 1 M KC1 w stosunku gleba : roztwór jak 1 : 2,5.

W próbkach z pasów herbicydowych oznaczono również skład granulometry- 
czny metodą Cassagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego, a także zawartość С 
organicznego metodą Tiurina.

WYNIKI BADAŃ

Odczyn i zawartość węgla organicznego

Odczyn gleb z sadów przedstawiono w tabelach 2 i 3. Gleba z miejscowości 
Brzezna charakteryzuje się odczynem obojętnym i lekko kwaśnym (tab. 2), a gleba 
z Skierniewic należała do gleb o odczynie mieszczącym się w zakresie od 
obojętnego do kwaśnego (tab. 3). W obiekcie kontrolnym K -  Brzezna (tab. 2) pH 
w KC1 zawierało się w granicach od 6,8 do 7,2 i wzrastało wraz z głębokością. W 
obiektach: herbicydowym H i w pasie murawy M pH w KC1 obniżało się wraz z 
głębokością do wartości 6,1 w opisywanej miejscowości. Wartości pH w 0,01 M 
CaCl2 w obiekcie kontrolnym kształtowały się na poziomie zbliżonym do wyni
ków pH w 1 M KC1 w obu miejscowościach. Natomiast wyniki pH w CaCl2 z 
obiektów H i M były wyższe w porównaniu z pH w 1 M KC1 w odpowiednich 
obiektach w obu badanych miejscowościach. Najniższe wartości pH w 1 M KC1 
uzyskano w obiekcie murawy M w Skierniewicach -  5,6, a najwyższe w pasie 
kontroli К w Brzeznej -  7,2.

Odnotowano wyraźnie większe wartości kwasowości hydrolitycznej w pasie 
herbicydowym i w pasie murawy w porównaniu z pasem kontrolnym zarówno w

TABELA 2. Odczyn i zawartość С organicznego w glebie z sadu w Brzeznej 
TABLE 2. Reaction and the С organic content in soil from Brzezna orchard

Obiekty
Treatments

Głębokości 
Depths [cm]

P H kci P H CaC12 Hh
[mmol H+/kg]

Corg.
[%]

К 0-20 6,8 6,8 1,20 3,40
20-40 7,1 6,9 0,87 1,27
40-80 7,2 7,1 0,70 2,85

X - — 0,92 2,51
H 0-20 6,6 6,5 2,20 1,66

20-40 6,2 6,2 2,60 1,02
40-80 6,1 6,3 2,13 1,19

X - — 2,31 1,29
M 0-20 6,4 6,3 1,97 2,61

20-40 6,5 6,5 1,47 0,45
40-80 6,2 6,6 1,43 0,48

X - - 1,62 1,18
NIR (0,05) Hh С org. -  С organic
Obiekty -  Treatments n.i. n.i.
Głębokości -  Depths: n.i. n.i.

К -  pas kontrolny -  control; H -  pas herbicydowy -  herbicide zone; M -  pas murawy -  turf zone
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TABELA 3. Odczyn i zawartość С organicznego w glebie z sadu w Skierniewicach 
TABLE 3. Reaction and the С organic content in soil from Skierniewice orchard

Obiekty
Treatments

Głębokości 
Depths [cm]

P H KC1 pHcaC12 Hh
[mmol H+/kg]

С org. 
[%]

К 0-20 6,6 6,6 1,20 1,46
20-40 6,8 6,7 1,00 0,82
40-80 6,8 6,6 1,10 0,29

X _ _ 1,10 0,86
H 0-20 5,9 6,1 1,85 0,52

20-40 5,4 6,0 1,90 1,63
40-80 6,0 6,3 1,20 0,23

X — - 1,65 0,79
M 0-20 6,0 6,2 1,85 1,73

20-40 5,7 6,3 1,55 0,85
40-80 5,6 6,2 1,25 0,98

X - - 1,55 1,19
NIR (0,05) Hh С org. -  С organic
Obiekty-Treatments 0,22 n.i.
Głębokości -  Depths 0,22 n.i.

К -  pas kontroli -  control; H -  pas herbicydowy -  herbicide zone; M -  pas murawy -  turf zone

Brzeznej, jak i w Skierniewicach (tab. 2 i 3). Wartości kwasowości hydrolitycznej 
malały wraz z głębokością w pasie kontrolnym i w pasie murawy w próbkach 
glebowych z obu miejscowości. W pasie herbicydowym w Brzeznej uzyskano 
najwyższe wartości kwasowości hydrolitycznej w porównaniu z pozostałymi 
obiektami i w porównaniu z odpowiednimi obiektami w miejscowości Skiernie
wice (tab. 2 i 3).

Zawartości С organicznego w warstwach 0-20 cm we wszystkich badanych 
pasach: kontrolnym K, herbicydowym H i murawy M były wyższe niż w pozo
stałych warstwach 20-40 i 40-80 cm w obu miejscowościach, przy czym więcej 
С ogółem zanotowano generalnie w obiektach z Brzeznej niż w obiektach ze 
Skierniewic, co zapewne było związane z typem gleby. W pasie herbicydowym 
zarówno z Brzeznej, jak i ze Skierniewic zanotowano spadek zawartości С 
organicznego w porównaniu z pasem kontrolnym, szczególnie w warstwie 0-20 
cm (tab. 2 i 3).

Aktywne formy Al

Tabele 4 i 5 przedstawiają zawartości aktywnych form Al w analizowanych 
glebach z miejscowości Brzezna i Skierniewice. Porównując zawartości poszcze
gólnych form Al w glebie z obu miejscowości stwierdzono, że w pasie kontrolnym 
ilość wszystkich form Al była większa w miejscowości Skierniewice z wyjątkiem 
Al ekstrahowanego w CuCl2. Natomiast w pasach herbicydowym H i murawy M 
stwierdzono wyższe wartości form Al w miejscowości Brzezna, szczególnie: 
wymiennych (ekstrahowanych 1 M KC1), wymiennych i słabo związanych z 
substancją organiczną (ekstrahowanych CuCl2) oraz wymiennych i silnie związa
nych z substancją organiczną (ekstrahowanych Na4P2Ó7) (tab. 4).



Występowanie aktywnych form Al i Mn w glebach z sadów______ 63

TABELA 4. Zawartość aktywnych form Al w glebie z sadu Brzezna 
TABLE 4. The content of Al active forms in soil from Brzezna orchard

Obiekty
Treatments

Głębokości 
Depths [cm]

Zawartość [mg/kg] Al w glebie ekstrahowanego za pomocą 
The Al content [mg/kg] in soil extracted with:
KC1 CuCb Na4P?07 (NH4)9(COO)?

К 0-20 6,31 61,49 134,8 89,27
20-40 4,86 62,56 135,5 87,62
40-80 2,87 51,93 117,4 62,92

X 4,68 58,66 129,2 79,93
H 0-20 2,91 74,07 225,7 117,1

20-40 16,82 70,39 201,0 116,5
40-80 12,01 60,76 191,5 87,98

X 10,58 68,41 206,1 107,2
M 0-20 3,51 59,50 213,7 103,9

20-40 6,42 48,82 151,1 77,38
40-80 7,03 55,48 152,8 81,40

X 5,65 54,60 172,5 87,58
NIR(0,05) AIkci AlCuCh AlNa4P20 7 Al(NH4)2(COO)2
Obiekty-Treatments: n.i. n.i. n.i. n.i.
Głębokości -  Depths: n.i. n.i. n.i. n.i.

К -  pas kontrolny -  control; H -  pas herbicydowy -  herbicide zone; M -  pas murawy -  turf zone

TABELA 5. Zawartość aktywnych form Al w glebie z sadu Skierniewice 
TABLE 5. The content of Al active forms in soil from Skierniewice orchard

Obiekty
Treatments

Głębokości 
Depths [cm]

Zawartość [mg/kg] Al w glebie ekstrahowanego za pomocą: 
The Al content [mg/kg] in soil extracted with:
KC1 CuCl? Na4P90 7 (NH4)9(COO)9

К 0-20 6,11 54,04 181,6 114,6
20-40 6,93 53,14 192,7 107,8
40-80 7,46 45,93 181,8 93,40

X 6,83 51,04 185,4 105,3
H 0-20 2,45 46,50 224,6 115,1

20-40 3,56 42,06 163,3 90,90
40-80 3,64 31,73 96,43 70,85

X 3,22 40,10 161,4 92,27
M 0-20 4,93 47,14 198,7 119,0

20-40 2,12 33,32 172,1 84,50
40-80 2,35 33,21 114,0 79,45

X 3,13 37,90 161,6 94,32
NIR(0,05) AIkci A1cuC12 AIn^ O v A1(nh4)2(coo)2
Obiekty-Treatments: 3,5 5,2 n.i. n.i.
Głębokości -  Depths: n.i. 5,2 51,0 33,0

К -  pas kontrolny -  control; H -  pas herbicydowy -  herbicide zone; M -  pas murawy -  tur f zone
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Odnotowano wyraźny wzrost wraz z głębokością zawartości wymiennej formy 
Al w pasach herbicydowych w obu miejscowościach. Podobną tendencję odnoto
wano w pasie murawy w Brzeznej (tab. 4) oraz w pasie kontroli w Skierniewicach. 
W tej ostatniej miejscowości w próbkach w pasie murawy kształtowała się 
tendencja do spadku zawartości omawianej formy Al (tab. 5). Pozostałe formy 
glinu, a więc te związane z substancją organiczną w CuCl2 i w Na4P20 7, jak i ta 
związana z frakcją mineralną gleby w (NH4)2(COO)2 wykazywały tendencje 
zmniejszania się ilości wraz z głębokością tak w Brzeznej, jak i w Skierniewicach. 
Stwierdzono większe ilości Al we frakcjach organicznych w glebie z miejscowo
ści Brzezna niż w glebie z miejscowości Skierniewice we wszystkich badanych 
obiektach, a szczególnie w pasach herbicydowych (tab. 4 i 5), co zapewne miało 
związek z większą zawartością węgla organicznego w Brzeznej w porównaniu z 
glebą ze Skierniewic.

Aktywne formy Mn

We wszystkich obiektach z Brzeznej stwierdzono zawartość omawianych 
form Mn około dwukrotnie wyższą w porównaniu z obiektami ze Skierniewic (tab. 
6 i 7).

Zawartości form Mn: wymiennej i słabo związanej z substancją organiczną 
oraz wymiennej i silnie związanej z substancją organiczną ulegały zmniejszeniu 
wraz z głębokością w profilu gleby w obu miejscowościach, z wyjątkiem pasów 
murawy M w miejscowości Brzezna, gdzie odnotowano spadek zawartości Mn

TABELA 6. Zawartość aktywnych form Mn w glebie z sadu Brzezna 
TABLE 6. The content of Mn active forms in soil from Brzezna orchard

Obiekty
Treatments

Głębokości 
Depths [cm]

Zawartość [mg/kg] Mn w glebie ekstrahowanego za pomocą: 
The Mn content [mg/kg] in soil extracted with:
KC1 CuCb Na4P907 (NH4)9(COO)9

К 0-20 2,90 125,2 62,80 56,93
20-40 1,43 99,77 31,60 49,47
40-80 1Д7 74,60 29,97 37,13

X 1,83 99,86 41,46 47,84
H 0-20 7,80 90,77 47,77 40,57

20-40 8,63 49,30 28,97 30,40
40-80 7,97 32,00 20,30 20,87

X 8,13 57,36 32,34 30,61
M 0-20 8,63 78,23 45,87 36,97

20-40 3,07 35,87 14,73 15,07
40-80 2,57 17,87 6,63 10,43

X 4,76 43,99 22,41 20,82
NIR (0,05) M nKCl M nCuCl2 M nNa4P20 7 M n(NH4)2(COO)2
Obiekty -  Treatments: n.i. n.i. n.i. 22,0
Głębokości -Depths: n.i. n.i. 25,0 n.i,

К -  pas kontrolny -  control; H -  pas herbicydowy -  herbicide zone; M -  pas murawy -  turf zone
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TABELA 7. Zawartość aktywnych form Mn w glebie z sadu Skierniewice 
TARI F. 7. The content of Mn active forms in soil from Skierniewice orchard

Obiekty
Treatments

Głębokości 
Depths [cm]

Zawartość [mg/kg] Mn w glebie ekstrahowanego za pomocą: 
The Mn content [mg/kg] in soil extracted with:
KCl CuCb Na4P7 0 7 (NH4)2(C 0 0 )2

К 0-20 1,00 66,00 33,20 24,60
20-40 0,60 43,60 25,50 20,00
40-80 1,20 35,20 26,10 16,60

X 0,93 48,27 28,27 20,40
H 0-20 3,55 35,80 29,30 22,10

20-40 2,55 25,90 21,30 12,20
40-80 2,20 25,15 10,75 9,55

X 2,77 28,95 20,45 14,62
M 0-20 3,05 46,90 27,65 22,75

20-40 2,35 19,70 12,35 10,10
40-80 1,80 16,55 8,10 5,20

X 2,40 27,72 16,03 12,68
NIR (0,05) MnKa M nCuCl2 M nNa4P20 7 M n(NH4)2(COO)2
Obiekty- Treatments: n.i. 16,0 n.i n.i.
Głębokości -  Depths: n.i. 16,0 n.i. 10,0

К -  pas kontrolny -  control; H -  pas herbicydowy -  herbicide zone; M -  pas murawy -  turf zone

na głębokości 2(M -0 cm w porównaniu z głębokością 0-20 cm, a następnie wzrost 
na głębokości 40-80 cm.

Odnotowano wyraźny wzrost zawartości form Mn ekstrahowanych 1M KC1 w 
pasach herbicydowych w obu miejscowościach oraz wzrost ilości form Mn 
wymiennych i słabo związanych z substancją organiczną, ale tylko w miejscowo
ści Brzezna, gdzie procentowa zawartość С organicznego była większa. Stwier
dzono natomiast spadek zawartości wymiennej i silnie związanej z substancją 
organiczną formy Mn w pasie herbicydowym w obu miejscowościach (tab. 6 i 7).

Najwyższe średnie wartości przyjmowała forma Mn wymienna i słabo zwią
zana z substancją organiczną (ekstrahowana CuCl2) w miejscowości Brzezna. 
Wartości te były nawet wyższe niż odpowiednie wartości tej samej formy Al. 
Pozostałe formy Mn przeważnie przyjmowały wartości niższe niż odpowiednie 
formy Mn (tab. 4, 5, 6 i 7).

DYSKUSJA
Z analizy wartości pH próbek glebowych wynika, że w pasach herbicydowych 

stwierdzono obniżenie się pH aż do 80 cm w głąb profilu i to w tym większym 
stopniu, im lżejsza była gleba, w porównaniu z obiektami kontrolnymi z poza 
sadu, co miało niewątpliwie związek ze stosowaniem nawożenia i herbicydów. 
Wielu autorów [Haynes, 1982; Hipps, Samuelson 1991] zgodnych jest w opinii, 
że całkowite, długotrwałe usunięcie chwastów przez herbicydy zwykle przyczynia 
się do obniżenia zawartości substancji organicznej w glebie, a także zakwaszenia. 
Również w niniejszych badaniach zanotowano spadek zawartości С organicznego 
w pasach herbicydowych, a w pasach murawy wzrost jego zawartości. Według
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Haynesa [1982] przyczyną mniejszego wymywania kationów zasadowych, a więc 
słabszego nasilenia się procesów zakwaszenia gleby pod murawą jest mniejsza 
ilość wody przedostająca się w głąb profilu glebowego.

Zanotowano wyraźny wzrost wymiennych form Al i Mn w pasach herbicydo
wych, szczególnie w glebie ciężkiej z Brzeznej, przy czym wartości te były wyższe 
w głębszych warstwach gleby. Przedstawione wyniki są zgodne z opinią wielu 
autorów [Alloway 1990; Motowicka-Terelak 1980], że im więcej formy ogólnej 
danego pierwiastka jest w glebie, tym większa ilość w sprzyjających warunkach 
przechodzi go w formę mobilną.

W badanych sadach odnotowano również znaczącą ilość związanych z sub
stancją organiczną form Al, szczególnie tych silnie związanych. Spostrzeżenie to 
potwierdza dane wielu autorów [Robson 1989; Sikora, MacBride 1990; Badora 
1999; Badora, Filipek 1999], że glin ma duże powinowactwo do substancji 
organicznej i tworzy zjej frakcjami trwałe kompleksy. Według Stevensona [1994] 
obecność substancji organicznej w glebie jest zasadniczym czynnikiem przeciw
działającym toksyczności Al, szczególnie w głębszych warstwach gleby. Ma to 
istotne znaczenie w sadach.

W przeciwieństwie do glinu, odnotowano zdecydowanie mniejsze ilości zwią
zanych z substancją organiczną form Mn, szczególnie tych związanych w sposób 
trwały, co, jak sugeruje Robson [1989], a także Stewenson [1994] jest związane 
z mniejszym specyficznym powinowactwem jonów Mn2+ do materii organicznej 
(w porównaniu z jonami Al3+) lub tworzeniem przez jony manganu słabych 
kompleksów z kwasami fułwowymi.

WNIOSKI
1. Stwierdzono zróżnicowane wartości pH w KC1 i CaCl2 w pasach kontrolnych, 

herbicydowych i w pasach murawy, przy czym wyraźne obniżenie pH odnoto
wano w pasach herbicydowych i w pasach murawy we wszystkich badanych 
warstwach gleby.

2. Odnotowano 2-krotny wzrost wymiennych form Al oraz ponad 5-krotny wzrost 
wymiennych form Mn w pasach herbicydowych gleby ciężkiej w warstwach 
20-40 i 40-80 cm.

3. W obu badanych glebach i we wszystkich badanych obiektach (kontrolnym, 
herbicydowym i w pasie murawy) zaznaczył się duży udział Al silnie związa
nego z substancją organiczną oraz Mn w formach słabo związanych z substancją 
organiczną.
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SUMMARY

The study presents the investigation on the amount of A1 and Mn active forms 
in soils from selected apple tree orchards, where herbicide, control and turf 
treatments were chosen. The soil samples were taken up from the orchards in 
Brzezna and Skierniewice. In the soil samples the active forms of A1 and Mn were 
estimated following the technique of Porębska and Mulder [1994].

It was confirmed that the pH values of soil in the chosen treatments were 
differentiated and the highest decrease of pH in the herbicide treatments was 
observed. The significant increase of exchangeable forms of A1 and Mn was noted 
in the herbicide treatment at 20-40 and 40-80 cm depth in Brzezna soils.

In all investigated soils and treatments the great part of A1 strongly bound with 
organic matter and the great part of Mn weakly bound with organic matter were 
marked.
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